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تقدمي

تقديم :

إن إصدار التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة 

 العامــة، باإلضافــة إلــى أنــه يجســد التزامــا قانونيــا بمقت�ضــى املــادة 110 مــن القانــون التنظيمــي عــدد 

13-100 املتعلــق باملجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة1، فإنــه يعكــس كذلــك قناعــة رئاســة النيابــة 

العامــة الراســخة، بضــرورة التواصــل مــع مختلــف الســلطات واملؤسســات ومــع الــرأي العــام، بشــأن 

مســتوى تنفيــذ املهــام املنوطــة بالنيابــات العامــة بجميــع محاكــم اململكــة. 

وكذلــك للوقــوف علــى اإلكراهــات واملشــاكل التــي تعتــرض ســير عملهــا. وبــذات االقتنــاع، تعتبــر 

 بشــأن أداء العدالــة الجنائيــة. بمــا يكفــل 
ً
 أساســيا

ً
رئاســة النيابــة العامــة تقريرهــا الســنوي مرجعــا

علــى مســتوى السياســة  لتنفيــذ األهــداف الجوهريــة للدولــة،  تناســق وتكثيــف جهــود الجميــع، 

الجنائيــة، فــي عالقتهــا بباقــي السياســات العموميــة األخــرى. علــى أســاس تحقيــق التكامــل والتــوازن 

الــذي يخــدم املصلحــة العليــا للوطــن. ويكفــل ضمــان الحقــوق والحفــاظ علــى الحريــات، وتعزيــز دور 

املؤسســة القضائيــة فــي بنــاء دولــة القانــون واملؤسســات، التــي يحــرص جاللــة امللــك علــى إقامتهــا. 

كمــا أن إصــدار هــذا التقريــر يؤكــد قناعــة رئاســة النيابــة العامــة فــي ترســيخ مبــدأ الشــفافية 

بشــأن مهامهــا ومهــام النيابــة العامــة بمختلــف املحاكــم. وســعيها لتعزيــز الثقــة فيهــا وفــي جهودهــا 

املبذولــة فــي مجــال الوقايــة مــن الجريمــة ومكافحتهــا، بمــا يحقــق األمــن بمفهومــه الشــمولي ويحقــق 

ســيادة القانــون.

والتقريــر بهــذا املفهــوم تأصيــل للتواصــل واالنفتــاح علــى املحيــط، واالرتبــاط باملجتمــع. ولذلك 

ال يمكــن اختزالــه فــي كونــه آليــة لتقييــم أداء ونشــاط النيابــة العامــة خــالل ســنة فحســب، بقــدر مــا 

. وقيــاس فعاليــة 
ً
 وتنفيــذا

ً
يجــب اعتمــاده كآليــة محوريــة لتقييــم واقــع السياســة الجنائيــة إعــدادا

ومصداقيــة القوانيــن املؤطــرة لهــا، وآثــار اإلصالحــات التشــريعية ذات الصلــة لــدى مرتفقــي العدالة. 

وكذلك للتعرف على جودة نظام العدالة وعلى مدى سالمة التنظيم القضائي واإلداري املخصص 

لهــا، والــذي أصبــح يتميــز بكثــرة عــدد املتدخليــن، بعــد تأســيس الســلطة القضائيــة املســتقلة.

1- تنص املادة 110 على أن املجلس األعلى للسلطة  القضائية يتلقى »تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، والسيما تقارير كل من  :
-  الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة حــول تنفيــذ السياســة الجنائيــة وســير النيابــة العامــة، قبــل عرضــه 

ومناقشــته أمــام اللجنتيــن املكلفتيــن بالتشــريع بمجل�ضــي البرملــان«.
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وقــد حرصــت رئاســة النيابــة العامــة علــى تضميــن هــذا التقريــر فــي نســخته الثالثــة هــذه، أكبــر 

قــدر مــن املعطيــات واإلحصائيــات املتاحــة ذات الصلــة بتنفيــذ السياســة الجنائيــة وســير النيابــة 

العامــة. علمــا أن منظورهــا لفحــواه، يتعــدى مــا هــو متــاح بســبب إكراهــات لوجيســتيكية وبنيويــة 

تصاحــب فتــرة التأســيس، التــي تتســم بنقــص التواصــل بيــن مؤسســات العدالــة املختلفــة، وغيــاب 

اإلطــار املالئــم لتحقيــق أكبــر قــدر مــن التعــاون بينهــا، أو بســبب فراغــات قانونيــة، كمــا ســيأتي بيانــه 

. ولذلــك فــإن التعاطــي مــع املعطيــات املتوفــرة، وتحليلهــا، مــع اســتحضار حجــم الصعوبــات 
ً
الحقــا

واإلكراهــات التــي صاحبــت وتصاحــب عمــل النيابــات العامــة ورئاســتها، ســيمكن ال محالــة، ليــس 

فقــط مــن تقديــر منصــف ملــا يتــم إنجــازه علــى أرض الواقــع، وإنمــا ســيؤدي كذلــك إلــى اســتخالص 

مكامــن الخلــل املوجــودة، وتحديــد الجهــود الواجــب بذلهــا علــى أكثــر مــن صعيــد، مــن طــرف كافــة 

املتدخليــن فــي مهــام العدالــة مــن أجــل تحقيــق الهــدف املنشــود لبنــاء الســلطة القضائيــة املســتقلة 

وتحصيــن اســتقالليتها ويســمح بتنزيــل مضاميــن السياســة الجنائيــة وفــق مــا توخــاه املشــرع، علــى 

مســتوى مكافحــة الجريمــة وحمايــة النظــام العمومــي وصيانــة ســالمة األشــخاص وممتلكاتهــم 

وحرياتهــم. وعلــى أســاس احتــرام املقتضيــات القانونيــة املحــددة الختصاصــات النيابــة العامــة.

لتجربــة االســتقاللية التــي حظيــت بهــا   
ً
تقييميــا  

ً
وفــي هــذا الصــدد، يتضمــن التقريــر رصــدا

النيابــة العامــة منــذ ســنتين ونيــف، بمــا تخللهــا مــن صعوبــات وإكراهــات. ولجهودهــا املبذولــة، ســواء 

علــى مســتوى رئاســتها، أو علــى مســتوى النيابــات العامــة بمختلــف املحاكــم. وفيمــا يتعلــق بالعديــد 

مــن املهــام التــي تضطلــع بهــا، ســواء تعلــق األمــر بزيــارة ومراقبــة أماكــن االعتقــال واإليــداع. أو باملهــام 

املتعلقــة بالقضايــا الزجريــة واملدنيــة وقضايــا األســرة والقضايــا التجاريــة أيضــا. فضــال عــن تضمينه 

معطيات تفصيلية حول األولويات املسطرة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 

رئيــس النيابــة العامــة علــى مســتوى حمايــة الحقــوق والحريــات، والتصــدي لالنتهــاكات الجســيمة 

لحقــوق اإلنســان وترســيخ الحمايــة القانونيــة لبعــض الفئــات. باإلضافــة إلــى نتائــج الجهــود املبذولــة 

علــى مســتوى محاربــة الفســاد وتخليــق الحيــاة العامــة وحمايــة املــال العــام. وهــي معطيــات تقت�ضــي 

التعاطــي معهــا علــى أســاس علمــي وموضوعــي، يســتحضر أهــداف رئاســة النيابــة العامــة، حــول 

تحديــث وتطويــر أداء النيابــة العامــة فــي تنفيــذ السياســة الجنائيــة وتحقيــق النجاعــة القضائيــة 

وكذلــك اإلكراهــات البنيويــة واملاديــة التــي يجــب إيجــاد حلــول تشــريعية وتنظيميــة   املطلوبــة. 

أو واقعية لها.
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تقدمي

 علــى نفــس الدوافــع، 
ً
وعلــى غــرار التبويــب الــذي اعتمــد فــي التقريريــن الســابقين، وتأسيســا

يشــتمل التقريــر الحالــي علــى بــاب تمهيــدي، يليــه بابــان رئيســيان، باإلضافــة إلــى خالصــة تركيبيــة 

تتضمــن أهــم النتائــج وبعــض التوصيــات.

ففــي البــاب التمهيــدي، يعالــج التقريــر الجهــود املبذولــة لتعزيــز اســتقاللية النيابــة العامة 

وتحديــث وتطويــر طــرق عملهــا، بعــد مــرور ســنتين عــن اســتقاللها. ويتضمــن رؤيــة رئاســة النيابــة 

العامــة بشــأن تحقيــق هــذا االســتقالل، والســيما عــن طريــق إبــراز القضايــا العالقــة التــي تتطلب 

 مــن التنســيق والتعــاون بيــن مكونــات الســلطة القضائيــة املتمثلــة فــي املجلــس األعلــى 
ً
مزيــدا

 لالختصاصــات 
ً
للســلطة القضائيــة مــن جهــة، ورئاســة النيابــة العامــة مــن جهــة أخــرى. اعتبــارا

وباســتحضار  باعتبارهمــا مؤسســتين قياديتيــن للســلطة القضائيــة،  الحصريــة لــكل منهمــا، 

تقاســم قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة لنفس الفضاءات ونفس وســائل العمل بمحاكم 

اململكــة.

وكذلــك تحقيــق مزيــد مــن التنســيق والتعــاون مــع مصالــح الــوزارة املكلفــة بالعــدل، 

باعتبارهــا تشــرف علــى املــوارد البشــرية غيــر القضائيــة للنيابــات العامــة، وعلــى كافــة املــوارد 

املاديــة واملاليــة واألنظمــة املعلوماتيــة التــي تســتعملها النيابــات العامــة لــدى محاكــم اململكــة.

وفــي بابــه األول يتضمــن التقريــر معلومــات حــول ســير النيابــة العامــة، مــن خــالل تســليط 

الضــوء علــى النتائــج املحققــة فــي مختلــف مناحــي تدخلهــا، الزجرية واملدنية والتجارية. باعتماد 

مؤشــرات إحصائيــة ترصــد مــا تــم إنجــازه، ومســتوى أداء النيابــة العامــة فــي ضــوء اإلكراهــات 

واإلمكانيــات املتاحــة.

أما في بابه الثاني فيرصد التقرير واقع تنفيذ السياسة الجنائية، وال سيما ما تم تحقيقه 

فــي شــأن املواضيــع ذات األولويــة، مثــل حمايــة الحقــوق والحريــات والحفــاظ علــى النظــام العــام 

والتصدي للجريمة وتعزيز الحماية الواجبة لبعض الفئات.

إضافــة إلــى أنــه، وفــي كل محــور مــن محــاوره، يتضمــن التقريــر رصــدا للصعوبــات التــي 

تعتــرض عمــل النيابــة العامــة باملحاكــم. وكــذا تلــك التــي تعتــرض رئاســتها فــي ســبيل تتبــع وتطويــر 

األداء، وتنزيــل منظــور السياســة الجنائيــة كمــا أقرهــا املشــرع.
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والتقريــر مناســبة أيضــا للتنويــه بجهــود قضــاة النيابــة العامــة، وكل مــن يعمــل إلــى جانبهــم 

مــن أطــر وموظفيــن، ولشــركائهم األساســيين والســيما القضــاة وموظفــي كتابــة الضبــط واملحاميــن 

واملفوضيــن القضائييــن وضبــاط الشــرطة القضائيــة، واألطبــاء الشــرعيين وباقــي املنتميــن للمهــن 

القضائيــة. ولدعــوة أعضــاء النيابــة العامــة لبــذل املزيــد مــن الجهــد، مــن أجــل تكريــس نيابــة عامــة 

مواطنة : تتفاعل مع االهتمامات واالنتظارات املشروعة للمواطنين حول عدالة منصفة وفعالة 

 يعــزز املصداقيــة والثقــة فــي النيابــة العامــة. ويجعلهــا فــي 
ً
ومنفتحــة علــى املحيــط، بمــا يحقــق تواصــال

مســتوى الثقــة امللكيــة الكريمــة، وتســتجيب لتطلعــات املواطــن املغربــي.



الباب التمهيدي
تعزيز استقالل النيابة العامة ومواصلة جهود التحديث
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نص الدســتور على وجود ســلطة يتبع لها قضاة النيابة العامة. حيث ورد في الفقرة األخيرة 

مــن الفصــل 110 : »يجــب علــى قضــاة النيابــة العامــة تطبيــق القانــون. كمــا يتعيــن عليهم االلتزام 

بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها«.

وأكــدت الفقــرة األخيــرة مــن الفصــل 116 مــن الدســتور، أن الســلطة التــي يتبــع لهــا قضــاة 

النيابــة العامــة فــي مهامهــم، وكــذا فــي تقييــم أدائهــم لتلــك املهــام، هــي ســلطة أخــرى غيــر املجلــس 

األعلــى للســلطة القضائيــة. ويتجلــى ذلــك مــن صياغــة الفقــرة املذكــورة التــي أوجبــت علــى املجلــس 

املذكــور مراعــاة تقاريــر التقييــم التــي تضعهــا الســلطة التــي يتبــع لهــا قضــاة النيابــة العامــة، حيــن بتــه 

)املجلــس( فــي وضعيــات هــؤالء القضــاة. وقــد ورد فــي الفقــرة املذكــورة : »يراعــي املجلــس األعلــى 

للســلطة القضائيــة، فــي القضايــا التــي تهــم قضــاة النيابــة العامــة، تقاريــر التقييــم املقدمــة مــن 

قبــل الســلطة التــي يتبعــون لهــا«.

وإذا كان الدســتور قــد قــرر تبعيــة قضــاة النيابــة العامــة لســلطة رئاســية، غيــر املجلــس األعلــى 

ن هذه الســلطة باالســم. ولكنه قرر انتماءها للســلطة القضائية،  للســلطة القضائية، فإنه لم يعّيِ

حينما اعتبر النيابة العامة جزء ال يتجزأ من تلك الســلطة، وأضفى على أعضائها صفة القضاة، 

وخــول للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة تدبيــر وضعيتهــم املهنيــة وحمايــة اســتقاللهم كقضــاة 

 2016 15 مــارس  992-16 الصــادر بتاريــخ  األحــكام. وممــا جــاء فــي قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 

بمناسبة بته في دستورية املادة 25 من القانون التنظيمي عدد 13-106 املتعلق بالنظام األسا�ضي 

للقضاة : »أن الدستور أضفى صفة »قضاة« على قضاة األحكام، وعلى قضاة النيابة العامة 

 منتمين إلى السلطة القضائية – وهي سلطة موحدة – ومشمولين، 
ً
، مما يجعلهم جميعا

ً
معا

 لذلــك، بصفــة االســتقالل اللصيقــة بهــذه الســلطة«1.
ً
تبعــا

»االســتقالل عــن  أن   – فــي نفــس القــرار   – ومــن جهــة أخــرى اعتبــر املجلــس الدســتوري 

الســلطة التشــريعية وعــن الســلطة التنفيذيــة شــرط جوهــري لالنتمــاء إلــى الســلطة القضائيــة، 

األمر الذي يحول دون إمكان تولي من ال ينتمي إلى السلطة القضائية ملهام قضائية، وباألحرى 

رئاســة هيئــة أساســية فيهــا تتمثــل فــي النيابــة العامــة«.

وبذلــك اعتبــر املجلــس الدســتوري أن مــا ذهــب إليــه القانــون التنظيمــي للمجلــس األعلــى 

1- أنظر الجريدة الرسمية رقم 6452 بتاريخ 31 مارس 2016.
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للســلطة القضائيــة فــي الفقــرة األخيــرة مــن املــادة 66، وفــي املــادة 110 وفــي املادتيــن 25 و43 مــن 

النظام األسا�ضــي للقضاة1، بشــأن إســناد رئاســة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة 

النقــض، هــو مقت�ضــى مطابــق للدســتور.

وإذا كان الدســتور قــد أخضــع قضــاة النيابــة العامــة لســلطة رئاســية، حددهــا القانــون 

التنظيمــي للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة، فــي الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض 

بشــأن نقــل اختصاصــات الســلطة   33-17 فــإن القانــون رقــم  بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة، 

الحكوميــة املكلفــة بالعــدل إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيــس النيابــة 

العامــة وبســن قواعــد لتنظيــم رئاســة النيابــة العامــة، قــد أكــد ممارســة رئيــس النيابــة العامــة ملهــام 

الســلطة واإلشــراف واملراقبــة علــى قضــاة النيابــة العامــة وعلــى أعمالهــم )املادتــان األولــى والثانيــة(. 

ونقــل إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض جميــع الســلطات التــي تمنحهــا النصــوص 

القانونيــة الجاريــة لوزيــر العــدل علــى أعضــاء النيابــة العامــة أو علــى مهامهــم.

ولذلــك، فــإن تســيير النيابــة العامــة وممارســة الســلطة علــى مهامهــا واإلشــراف علــى قضاتهــا 

 بالتسلســل الرئا�ضــي الهرمــي للنيابــة العامــة الــذي ينتهــي برئاســة 
ً
ومراقبــة عملهــم، أصبــح منوطــا

 عــن ســير النيابــة العامــة 
ً
الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض. والــذي أصبــح كذلــك مســؤوال

وعــن تنفيــذ السياســة الجنائيــة أمــام الجهــات التــي حددهــا الدســتور. والتــي أشــار إليهــا قــرار املجلــس 

الدســتوري عــدد 991-16 بتاريــخ 15 مــارس 2016 فــي معــرض بتــه فــي دســتورية املــادة 110 مــن 

القانــون التنظيمــي عــدد 100.13 املتعلــق باملجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة بالقــول: »حيــث لئــن 

 للمبــدأ الدســتوري 
ً
كانــت الجهــة القضائيــة التــي تتولــى رئاســة النيابــة العامــة، تظــل – وفقــا

 1- املــادة  110 مــن القانــون التنظيمــي املتعلــق باملجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة : »يتلقــى املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة تقاريــر .....  
وال ســيما تقاريــر كل مــن : 

 ........ -
الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة حــول تنفيــذ السياســة الجنائيــة وســير النيابــة العامــة، قبــل عرضــه   -

ومناقشــته أمــام اللجنتيــن املكلفتيــن بالتشــريع بمجل�ضــي البرملــان«.
- الفقــرة األخيــرة مــن املــادة 66 مــن القانــون التنظيمــي املتعلــق باملجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة : »عــالوة علــى ذلــك، وتطبيقــا ألحــكام الفقــرة 
األخيرة من الفصل 116 من الدستور، يراعي املجلس بالنسبة لقضاة النيابة العامة، تقارير التقييم املقدمة من قبل الوكيل العام للملك لدى 

محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة«.
 - املادة 25 من القانون التنظيمي املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة : » يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك 

لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين«.
- املادة 43 من النظام األسا�سي للقضاة : »تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق 
القانــون، كمــا يتعيــن عليهــم االلتــزام بالتعليمــات الكتابيــة القانونيــة الصــادرة عــن الســلطة التــي يتبعــون لهــا وفــق الشــروط والكيفيــات املحــددة فــي 

القانون.
   كما يلتزم قضاة النيابة العامة باالمتثال لألوامر واملالحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين«.
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القا�ســي بربــط املســؤولية باملحاســبة – مســؤولة عــن كيفيــة تنفيذهــا للسياســة الجنائيــة 

املوضوعــة مــن قبــل الســلطة الدســتورية املختصــة، فــإن إعمــال هــذا املبــدأ ال يمكــن أن يتــم، 

بنفــس  فيمــا يخــص الســلطة القضائيــة املســتقلة عــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، 

الكيفيــة وبــذات األدوات التــي يتــم بهــا فــي مجــاالت أخــرى، بالنظــر لطبيعــة الســلطة القضائيــة 

واســتقاللها وآليــات اشــتغالها والســبل املقــررة لتصحيــح أخطــاء أعضائهــا؛

وحيــث لئــن كان الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض، املعهــود إليــه بترؤس النيابة 

 أمــام الســلطة 
ً
 عــن كيفيــة تنفيــذه للسياســة الجنائيــة، وذلــك أساســا

ً
العامــة، يظــل مســؤوال

التي عينته املتمثلة في رئيس املجلس األعلى للسلطة القضائية، وكذا أمام هذا املجلس الذي 

يتعيــن عليــه أن يقــدم لــه تقاريــر دوريــة بشــأن تنفيــذ السياســة الجنائيــة وســير النيابــة العامــة«1.

وبالنظــر إلــى أن املــادة 110 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة قــد 

وضعــت علــى عاتــق الوكيــل العــام للملــك رئيــس النيابــة العامــة مســؤولية اإلشــراف علــى تنفيــذ 

السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، وعهدت إليه بتقديم تقرير دوري بشأن ذلك إلى املجلس 

األعلــى للســلطة القضائيــة. فــإن هــذا التقريــر الثالــث مــن نوعــه منــذ تأســيس رئاســة النيابــة العامــة، 

يأتــي فــي إطــار تنفيــذ االلتزامــات القانونيــة لرئيــس النيابــة العامــة، بشــأن تنفيــذ السياســة الجنائيــة 

وتســيير النيابــة العامــة. ويتعلــق بإنجــاز هاتيــن املهمتيــن خــالل ســنة 2019.

 وفقــا للمــادة 110 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة، فــإن هــذا 

 يتعلــق بســير النيابــة العامــة بمختلــف محاكــم 
ً
التقريــر الــدوري عــن ســنة 2019 يتضمــن محــورا

اململكــة، ويتطــرق كذلــك إلــى ظــروف ونتائــج تنفيــذ السياســة الجنائيــة.

ووفقا لنفس املادة وللتأويل الدستوري الذي أعطي لها بمقت�ضى قراري املجلس الدستوري 

السابق )16-991 و16-992 بتاريخ 15 مارس 2016 – املنشورين بالجريدة الرسمية عدد 6452 

بتاريخ 31 مارس 2016(، فإن  :

 يمكن للجميع االطالع عليه وتدارسه؛
ً
 عموميا

ً
-  تقرير رئيس النيابة العامة يعتبر تقريرا

 لكونها تتم من جهة، 
ً
-  إن مناقشة التقرير من طرف البرملان، ال تخالف الدستور. اعتبارا

1- الجريدة الرسمية رقم 6452 بتاريخ 31 مارس 2016.
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من أجل تطوير السياسة الجنائية أو تعديلها، ولألخذ ببعض التوصيات التي يتضمنها التقرير إذا 

اقت�سى الحال. ومن جهة ثانية بضرورة مراعاتها )أي املناقشة( الستقالل السلطة القضائية 

 وباحترام تام لها. وهو ما يفيد أن املناقشة ال تتم من أجل مساءلة أو محاسبة النيابة العامة 

أو رئيسها، ألن املساءلة واملحاسبة تتم أمام جهات أخرى.
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املحور األول - مواصلة تأسيس رئاسة النيابة العامة :

بمتم سنة 2019 تكون قد مرت سنتان وحوالي ثالثة أشهر على االستقالل الفعلي واملؤسساتي 

 للنيابة العامة عن السلطة التنفيذية. وأضحت رئاستها القضائية التي شرعت في عملها منذ يوم 

07 أكتوبــر 2017، تمــارس أدوارهــا فــي اإلشــراف علــى عمــل قضــاة النيابــة العامــة وتتبعــه ومراقبتــه، 

وفــق مرجعيــة تســتند إلــى  دســتور اململكــة، والنصــوص القانونيــة الجــاري بهــا العمــل. وفــي مقدمتهــا 

وكــذا  القانونيــن التنظيمييــن للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة والنظــام األسا�ضــي للقضــاة. 

القانــون رقــم 17-33 املتعلــق بنقــل اختصاصــات الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالعــدل إلــى الوكيــل 

 للنيابــة العامــة، وبســن قواعــد لتنظيــم رئاســة 
ً
العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا

النيابــة العامــة.

ــر عــن مطلــب فئــوي يهــم القضــاة، بقــدر مــا هــو مطلــب  وإذا كان اســتقالل النيابــة العامــة ال ُيعّبِ

 لتطبيــق أحــكام الدســتور، الــذي يعبــر عــن وجــدان األمــة واختياراتهــا بشــكل 
ً
ــى نتيجــة

َّ
ت
َ
أ
َ
مجتمعــي ت

عام، وعلى أكثر من صعيد، فإن تنزيله لم يكن بالســهولة املأمولة. ألســباب بنيوية ولوجســتيكية،  

 إلــى حينــه، ويتطلــب تعبئــة 
ً
منهــا مــا تــم تجــاوزه خــالل الســنتين األوليتيــن. ومنهــا مــا ال يــزال مطروحــا

 لألطــراف املعنيــة.  
ً
 مســؤوال

ً
وانخراطــا

 - تعزيز القدرات اللوجيستيكية والبشرية :
ً
أوال

واصلــت رئاســة النيابــة العامــة جهودهــا علــى مســتوى تكريــس اســتقاللها مــن خــالل تعزيــز 

هياكلهــا اإلداريــة ومواردهــا البشــرية، وكــذا تطويــر منظومتهــا املعلوماتيــة. وســيتناول هــذا البــاب 

معطيــات تفصيليــة فــي املوضــوع. باإلضافــة إلــى جهــود الرئاســة علــى مســتوى تطويــر وتحديــث طــرق 

تنفيــذ مهامهــا، وســبل إعمــال التتبــع واملراقبــة الواجبــة. 

البشــرية  باملــوارد  وتعزيزهــا  هياكلهــا  تأهيــل  مســتوى  علــى  جهودهــا  مواصلــة  إطــار  فــي 

واللوجيســتيكية الالزمــة، قامــت رئاســة النيابــة العامــة بتنظيــم مباريــات لتوظيــف أول فــوج مــن 

املوظفيــن املنتميــن إلــى نظامهــا األسا�ضــي. باإلضافــة إلــى تســوية الوضعيــة اإلداريــة ملجموعــة  مــن 

القضاة املعينين بمناصب املســؤولية. وكذا تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطرها وقضاتها، تروم 

تعزيز قدراتهم املعرفية واملهنية وتمكينهم من مواكبة املستجدات القانونية والتقنية ذات الصلة 
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بمجال عملهم. كما التزمت في تنفيذ امليزانية املخصصة لها، بشروط الحكامة الجيدة وبما يكفل 

تطويــر وتعزيــز تجهيزاتهــا املعلوماتيــة علــى وجــه الخصــوص، فــي أفــق تحديــث وســائل وآليــات التتبــع 

واملراقبــة علــى مســتوى ســير النيابــة العامــة وتنفيــذ السياســة الجنائيــة باملحاكــم.

1- املوارد البشرية :

 إلى أربعة أصناف :
ً
ينقسم العاملون برئاسة النيابة العامة حاليا

هــم أو وضعهــم رهــن اإلشــارة بقــرارات مــن 
َ
الصنــف األول : هــم القضــاة. وهــؤالء يتــم إلحاق

املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة؛

الصنف الثاني : هم موظفو رئاسة النيابة العامة1. وهؤالء يتم توظيفهم من طرف رئاسة 

النيابــة العامــة، إمــا فــي إطــار التوظيــف الدائــم بنــاء علــى مباريــات لذلــك، أو فــي إطــار التعاقــد ملهــام 

مؤقتة؛

الصنــف الثالــث : هــم موظفــو إدارات أخــرى موضوعــون رهــن إشــارة رئاســة النيابــة العامــة 

. ومــن بينهــم موظفــون ينتمــون لــوزارة العــدل، 
ً
بقــرارات مــن الســلطة التــي ينتمــون إليهــا وظيفيــا

وللمندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج، ولجهــات إداريــة أخــرى؛

الصنــف الرابــع : هــم موظفــون ينتمــون إلدارات أخــرى ملحقــون برئاســة النيابــة العامــة 

بقــرارات مــن إداراتهــم األصليــة.

1-1- مناصب املسؤولية :

عرفــت ســنة 2019 اســتكمال التعيينــات بمناصــب املســؤولية ضمــن هيكلــة رئاســة النيابــة 

العامــة، مــن خــالل إجــراء مباريــات االنتقــاء، التــي أســفرت عــن تعييــن عــدد مــن القضــاة واألطــر 

باملناصــب الشــاغرة علــى مســتوى الشــعب والوحــدات. وتجــدر اإلشــارة بهــذا الخصــوص إلــى أن 

،منهــا 19,60 %  تشــغلها 
ً
مجمــوع مناصــب املســؤولية برئاســة النيابــة العامــة يصــل إلــى 51 منصبا

نســاء. وتتــوزع بحســب طبيعــة املســؤولية علــى النحــو التالــي : 

1- يتعلــق األمــر بالنظــام األسا�ضــي ملوظفــي املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة، املنشــأ بمرســوم عــدد 71-18-2 الصــادر بتاريــخ 18 مــن شــوال 1439 
)2 يوليوز 2018(، والذي نصت املادة 4 من القانون رقم 17-33 أنه يســري على موظفي رئاســة النيابة العامة وباقي العاملين بها. )أنظر كذلك 

املادة 45 من املرســوم نفســه(.
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توزيع مناصب املسؤولية

املجموعاإلناثالذكور

1--1الكاتب العام

314رؤساء األقطاب

9211رؤساء الشعب

28735رؤساء الوحدات

411051املجموع

 مــع 
ً
وقــد تمــت تســوية الوضعيــة اإلداريــة ملجمــوع املســؤولين برئاســة النيابــة العامــة تماشــيا

املقتضيــات القانونيــة املنصــوص عليهــا فــي املــادة السادســة مــن املرســوم رقــم 2.13.422 الصــادر 

بتاريــخ 30 ينايــر 2014، وذلــك مــن خــالل  تغييــر وضعيتهــم اإلداريــة مــن الوضــع رهــن اإلشــارة إلــى 

وضعيــة اإللحــاق.

غير أن وضعية باقي املوظفين املوضوعين رهن اإلشارة من وزارة العدل على الخصوص، لم 

تسوَّ لحد اآلن، بسبب إكراهات تقنية تتعلق بتأويل بعض النصوص الجاري بها العمل، ومازالت 

الجهود مستمرة لتذليل هذه الصعوبات.

2-1 - الرفع من مستوى التأطير :

 تهم فئات املحافظين 
ً
 وتقنيا

ً
قامت رئاسة النيابة العامة بإعالن مباريات لتوظيف 141 إطارا

القضائييــن واألمنــاء القضائييــن واملتصرفيــن ومهند�ضــي الدولــة. تــم تحديــد شــروطها فــي قــرارات 

تنظيميــة، أصدرهــا الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض رئيــس النيابــة العامــة.  وقــد همــت 

املباريات تخصصات مختلفة تتالءم وحاجيات الرئاسة، على مستوى تدبير الشعب والوحدات، 

في مجاالت القانون الجنائي، حقوق اإلنسان، قانون األعمال، املهن القانونية والقضائية وعدالة 

األحداث. باإلضافة إلى تخصصات تقنية تهم اإلحصاء، واملعلوميات واألرشــيف وكتابة اإلدارة ... 

وقــد تــم تنظيــم هــذه املباريــات علــى مرحلتيــن فــي إطــار اتفاقيــة مــع املدرســة الوطنيــة لــإدارة، 

 علــى تنظيمهــا إلــى جانــب رئاســة النيابــة العامــة. حيــث بلــغ مجمــوع املترشــحين 
ً
التــي أشــرفت إداريــا

 لــكل منصــب.
ً
للمناصــب املتبــارى عليهــا 6714 مترشــحا، بمعــدل يفــوق 48 مرشــحا
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 للتكوين األسا�ضي للموظفين 
ً
وفور اإلعالن عن النتائج، أعدت رئاسة النيابة العامة برنامجا

 لــدى النيابــة العامــة 
ً
 ميدانيــا

ً
، وتكوينــا

ً
 نظريــا

ً
الجــدد، تــم تنفيــذه علــى أربــع مراحــل. تضمــن تكوينــا

ببعــض املحاكــم وباملصالــح املركزيــة لرئاســة النيابــة العامة.

وبعد انتهاء فترة التكوين األسا�ضــي، إلتحق األطر واملوظفون الجدد بتاريخ 30 شــتنبر 2019 

بمقرات عملهم بالرئاسة1.

ســاء املوظفــات برئاســة النيابــة العامــة فــي هــذا اإلطــار، تجــاوزت  ِ
ّ
 والجديــر بالذكــر أن نســبة الن

62 % مقابل أقل من 38 % للرجال.

أعداد العاملين برئاسة النيابة العامة حسب مقاربة النوع لسنة 2019

النسبة املئوية

املوظفون امللحقون 
واملوضوعون رهن 

اإلشارة

موظفو 
الرئاسة

القضاة

 
54,22 124 53 35 ذكور

45,78 77 88 14 إناث

100 201 141 49 املجموع

391 املجموع العام

100 %51.40 %36 %12,53 النسبة من مجموع العاملين بالرئاسة

 يتضح من خالل الجدول أعاله أن مجموع العاملين برئاسة النيابة العامة يتوزعون بين الذكور 

)54,22 %( واإلناث )45,78 %(. مع اإلشارة إلى أن نسبة اإلناث العامالت بالرئاسة ارتفعت مقارنة 

مع سنة 2018 بنسبة 16,92 %.

كمــا أن عــدد املوظفيــن العامليــن بالرئاســة والبالــغ 391 موظفــا ارتفــع بــدوره بنســبة 234 % 

مقارنــة مــع ســنة 2017 2. مــع اإلشــارة أن نســبة املوظفيــن النظامييــن املنتميــن للقانــون األسا�ســي 

املتعلــق برئاســة النيابــة العامــة ال تتجــاوز  36 % مــن مجمــوع العامليــن برئاســة النيابــة العامــة 

)أي 141 مــن بيــن 391 قــاض وموظــف مــن بينهــم 88 مــن النســاء و53 مــن الرجــال(.

1 - املقصود املوظفون املنتمون للنظام األسا�ضي لرئاسة النيابة العامة )املرسوم رقم 71-18-2 بتاريخ 2 يوليوز 2018(.
2- كان عدد العاملين برئاسة النيابة العامة خالل متم سنة 2017 يبلغ 117 قاضيا وموظفا.
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2- املوارد املالية :

تجــدر اإلشــارة إلــى أن امليزانيــة املرصــودة لرئاســة النيابــة العامــة خاصــة بتدبيــر حاجيــات 

مقرهــا، فيمــا يتعلــق بأجــور وتعويضــات املــوارد البشــرية العاملــة باملقــر املركــزي للرئاســة بالربــاط، 

وكذا نفقات تسيير هذا املقر. وال تشمل النفقات املخصصة للنيابات العامة بمختلف محاكم 

اململكــة، والتــي مــا تــزال مســجلة ضمــن ميزانيــة الــوزارة املكلفــة بالعــدل.

 ملحوظا باملقارنة مع السنة الفارطة، سواء على 
ً
عرفت ميزانية رئاسة النيابة العامة تطورا

مستوى حجم االعتمادات املفوضة أو على مستوى بنيتها بين نفقات االستثمار ونفقات التسيير، 

أو على مستوى نسبة تنفيذها، وذلك تماشيا مع السياسة العامة للمؤسسة، والبرامج واملشاريع 

املنبثقة عنها.

1-2  - تطور االعتمادات املفوضة :

علــى غــرار الســنة املاليــة 2018، تألفــت ميزانيــة 2019 مــن جزأيــن همــا : »ميزانيــة التســيير« 

بشــقيها نفقــات املوظفيــن ونفقــات املعــدات والنفقــات املختلفــة، و»ميزانيــة االســتثمار«. ويتضــح 

مــن خــالل الجــدول التالــي أن االعتمــادات املاليــة املرصــودة لنفقــات التســيير ارتفعــت خــالل ســنة 

2019 بنســبة 224،54 % مقارنــة مــع الســنة الفارطــة. فيمــا ارتفعــت وبشــكل ملحــوظ االعتمــادات 

املاليــة املرصــودة لنفقــات االســتثمار بنســبة 1371 %.

ويرجــع أمــر ارتفــاع نفقــات التســيير باألســاس إلــى زيــادة النفقــات املتعلقــة باملوظفيــن التــي 

انتقلــت مــن 25.830.000,00 درهــم ســنة 2018 إلــى 83.830.000,00 درهمــا ســنة 2019 بســبب 

التحــاق موظفيــن جــدد1.

وأما ارتفاع نفقات االستثمار فيرجع إلى رصد مبلغ مالي خاص باقتناء مقر دائم لرئاسة النيابة 

العامــة. ولذلــك ارتفعــت هــذه النفقــات مــن 10 مليــون درهــم ســنة 2018 إلــى 147.100.000,00 

درهم ســنة 2019، كما يتجلى من الجدول رفقته :

1- مع اإلشارة إلى أن أجور القضاة واملوظفين املوضوعين رهن اإلشارة تؤدى من امليزانيات املتعلقة بالقطاعات التي ينتمي إليها هؤالء.
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نفقات التسيير
نفقات االستثمار

نفقات املعدات واملختلفةنفقات املوظفين

201825.830.000,0051.000.000,0010.000.000,00

201983.830.000,0064.539.793,46147.100.000,00

   1371% 26.54 %224.54 %نسبة التطور

2-2 - وضعية تنفيذ االعتمادات :

بلغت النسبة االجمالية لتنفيذ امليزانية 32,85 %، مع تسجيل تفاوت في نسب تنفيذها بين 

ميزانيــة االســتثمار وميزانيــة التســيير. ويعــزى ذلــك للصعوبــات التــي اعترضــت تنزيــل بعــض املشــاريع 

املبرمجة. فبالنسبة مليزانية االستثمار فقد تراجعت نسبة تنفيذها مقارنة مع السنة املالية 2018 

 لتعثــر مشــروع اقتنــاء وعــاء عقــاري وبنــاء مقــر خــاص برئاســة النيابــة العامــة والــذي خصــص 
ً
نظــرا

لــه اعتمــاد مالــي يشــكل نســبة 67 % مــن مجمــوع ميزانيــة االســتثمار. وذلــك ألســباب تقنيــة تخــص 

الدراســات التــي أجريــت علــى البنايــة املرشــحة لالقتنــاء.

أما فيما يخص ميزانية التسيير فقد بلغت نفقات املوظفين في نسبة صرفها 48,52 %. وهي 

نســبة تظــل ضعيفــة رغــم تجاوزهــا نســبة الســنة الفارطــة ب 8 %، ويعــزى ذلــك بالخصــوص لتعثــر 

إدمــاج جميــع املوظفيــن املوضوعيــن رهــن اإلشــارة بأســالك الرئاســة، باســتثناء املعينيــن بمناصــب 

املســؤولية، وذلــك بالنظــر لإشــكاليات والصعوبــات املتعلقــة باملناصــب املاليــة. وكذلــك لتأخــر 

التحــاق املوظفيــن الناجحيــن فــي املباريــات املنظمــة مــن طــرف الرئاســة، الذيــن لــم يلتحقــوا فــي بدايــة 

السنة ألسباب تقنية تتعلق بتنظيم املباريات. كما  بلغت نسبة تنفيذ نفقات املعدات والنفقات 

األخــرى 62.82 %.

وتســعى رئاســة النيابــة العامــة إلــى خلــق تدبيــر أمثــل للميزانيــة عبــر مشــاريع تكميليــة مــن شــأنها 

الرفــع مــن النجاعــة، كاقتنــاء تطبيقــات معلوماتيــة لتدبيــر الجــرد واملخــزون وحظيــرة الســيارات، 

وإرساء نظام التدبير املندمج للنفقات بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، حيث يتوقع 

مباشــرة العمــل بــه فــي 2020.
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3- املنظومة املعلوماتية :

 لرئاســة النيابــة العامــة، تســعى مــن 
ً
 اســتراتيجيا

ً
يشــكل تحديــث وســائل وطــرق العمــل هدفــا

خاللــه إلــى تعزيــز التواصــل مــع مختلــف املرتفقيــن، ســواء علــى مســتوى املحاكــم أو بمقــر رئاســة 

النيابــة العامــة. 

وســعيا لتحقيــق هــذه األهــداف، فــإن رئاســة النيابــة العامــة أعــدت مجموعــة مــن املشــاريع 

األساســية لتحديــث وتطويــر بنيتهــا املعلوماتيــة، كمــا وضعــت عــدة تطبيقيــات فــي إطــار رقمنة وســائل 

العمــل تراعــي الســرية والفعاليــة. ومــن أبــرز التطبيقــات التــي تــم تفعيلهــا خــالل ســنة 2019 مــا يلــي :

 •  تطبيقيــة التدبيــر اإللكترونــي مللفــات املــوارد البشــرية : حيــث تــم وضــع نظــام معلوماتــي 

مندمج يتكون من نظام مرجعي لقضاة وأطر رئاسة النيابة العامة، ونظام إلدارة امللفات اإلدارية 

الــذي مكــن مــن تدبيــر إلكترونــي للتنقــالت وصــرف التعويضــات؛

تطبيقيــة تدبيــر الشــكايات : وهــي تطبيقيــة خاصــة بالشــكايات التــي يتقــدم بهــا املرتفقــون   •

لرئاســة النيابــة العامــة1، ويتــم تتبعهــا وإشــعار املشــتكين بمآلهــا بواســطة رســائل هاتفيــة قصيــرة 

.sms

وفــي هــذا الصــدد، فقــد تــم االنتهــاء مــن إحــداث »بوابــة التشــكي عــن بعــد« كآليــة لتكريــس 

القــرب مــن املرتفقيــن، وتمكينهــم مــن تقديــم تظلماتهــم دون الحاجــة إلــى االنتقــال إلــى مقــر رئاســة 

النيابــة العامــة بالربــاط، عبــر تقديــم شــكايات إلكترونيــة. وســيتم الشــروع فــي العمــل بهــا فــي بدايــة 

2020؛ ســنة 

تطبيقيــة تجميــع اإلحصائيــات الســنوية : وهــي عبــارة عــن نظــام معلوماتــي مركــزي، يتيــح 	 

إدخال البيانات اإلحصائية عن بعد من طرف النيابات العامة باملحاكم وتجميعها بقاعدة بيانات 

مــع إمكانيــة اســتخالص مؤشــرات  توفــر معطيــات للدراســة والتحليــل،  مركزيــة مؤمنــة الولــوج، 

يمكن اعتمادها للتتبع واملراقبة والتدقيق. وقد أتت ضرورة إحداث هذه التطبيقية بسبب عدم 

إمكانيــة تحصيــل اإلحصائيــات آليــا مــن نظــام املعطيــات املركــزي للمحاكــم والنيابــات العامــة؛

1- ال تهم هذه التطبيقية الشكايات املقدمة أمام النيابات العامة بمحاكم اململكة التي ال تدخل ضمن ميزانية رئاسة النيابة العامة، وإنما ضمن 
ميزانية الوزارة املكلفة بالعدل.
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برمجيــة التواصــل مــع املســؤولين القضائييــن : لتســهيل عمليــة التواصــل بيــن رئاســة   • 

النيابــة العامــة وباقــي املســؤولين القضائييــن بالنيابــات العامــة باملحاكــم، تــم تعميــم خدمــة البريــد 

كمــا تــم تمكيــن  لتســهيل وتأميــن التبــادل اإللكترونــي للوثائــق.   )@pmp.ma( اإللكترونــي املنهــي 

املســؤولين القضائيين من تطبيقية بالهواتف الذكية، تتيح إمكانية تتبع ومواكبة أنشــطة رئاســة 

النيابــة العامــة، وتوفــر مكتبــة رقميــة فــي  شــكل قاعــدة بيانــات بالنصــوص القانونيــة واالجتهــادات 

القضائيــة واالتفاقيــات الدوليــة واملناشــير والدوريــات مــع محــرك للبحــث. باإلضافــة إلــى فضــاء 

للتواصــل ومنتــدى للنقــاش القانونــي حــول اإلشــكاالت فــي تطبيــق بعــض املــواد القانونيــة؛

تطبيقيــة معلوماتيــة لتتبــع قضايــا الجرائــم املاليــة : تتضمــن كافــة املعطيــات املتعلقــة   • 

بامللفــات الرائجــة أمــام أقســام الجرائــم املاليــة، خــالل مرحلــة البحــث والتحقيــق أو املحاكمــة. وتــم 

تعزيــز التطبيقيــة بنظــام لإشــعار يســمح برصــد امللفــات التــي يالحــظ بــطء بشــأنها، قصــد التنســيق 

مع النيابة العامة املختصة إلنهاء األبحاث أو للمساهمة في تجهيز ملفات التحقيق أو املحاكمة في 

حــدود اختصاصاتهــا.

 ألهمية تطوير املنظومة املعلوماتية لرئاسة النيابة العامة ودورها األسا�ضي في تتبع 
ً
واعتبارا

ومراقبــة ســير العمــل بالنيابــات العامــة باملحاكــم وتنفيــذ السياســة الجنائيــة، تــم الشــروع فــي جــرد 

املســاطر واإلجــراءات املعمــول بهــا ضمــن مجمــوع املصالــح اإلداريــة برئاســة النيابــة العامــة.

وســيتم فــي هــذا اإلطــار، وضمــن برنامــج عمــل ينجــز فــي إطــار التعــاون الدولــي، إعــداد مخطــط 

للنظــام املعلوماتــي بالرئاســة يكفــل ضمــان حكامــة جيــدة فــي التدبيــر. 

ثانيا - املهام التأطيرية والتوجيهية :

إن مواكبة وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحقيق أهدافها الرامية إلى التصدي للجريمة، 

بمــا تتيحــُه آلياتهــا مــن مقتضيــات قانونيــة موضوعيــة وإجرائيــة. ال يكتمــل دون مواكبــة ترتكــز علــى 

تفعيل اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، على مستوى 

تأطير وتوجيه قضاة النيابة العامة، عبر مناشير ورسائل دورية، تتضمن تعليمات قانونية كتابية 

ملزمــة. ترمــي إلــى تحقيــق تطبيــق أمثــل لبعــض املقتضيــات أو املســتجدات التشــريعية. باإلضافــة إلــى 

بناء وتطوير كفاءات وقدرات قضاة النيابة العامة، عبر تمكينهم من دالئل عملية واستفادتهم من 
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دورات وبرامج تكوينية ولقاءات دراسية، تنسجم محاورها مع املستجدات املتالحقة والتحديات 

املطروحة أمامهم في مباشرة مهامهم واملسؤوليات املنوطة بهم.

1 - الدوريات واملناشير :

تنــدرج الدوريــات واملناشــير ضمــن اإلطــار املنصــوص عليــه فــي الفقــرة األخيــرة مــن الفصــل 110 

مــن الدســتور، الــذي أكــد علــى ضــرورة التــزام قضــاة النيابــة العامــة بالتعليمــات الكتابيــة القانونيــة 

الصــادرة عــن الســلطة التــي يتبعــون لها.

ولذلك فإن الدستور، الذي ألزم قضاة النيابة العامة باتباع التعليمات القانونية الكتابية 

لرئاســتهم، قــد أنزلهــا »بمثابــة قانــون«، حيــن جعلهــم ملزميــن بتنفيــذ القانــون وتنفيذهــا علــى حــد 

ســواء، حيــث نصــت الفقــرة األخيــرة مــن الفصــل 110 : »يجــب علــى قضــاة النيابــة العامــة تطبيــق 

القانــون. كمــا يتعيــن عليهــم االلتــزام بالتعليمــات الكتابيــة القانونيــة الصــادرة عــن الســلطة التي 

يتبعــون لها«.

التــي جــاء  مــن النظــام األسا�ضــي للقضــاة،   43  وهــو نفــس املقت�ضــى الــذي أكدتــه املــادة 

فيهــا : »تطبيقــا ألحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 110 مــن الدســتور، يجــب علــى قضــاة النيابة 

العامة تطبيق القانون كما يتعين عليهم االلتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن 

السلطة التي يتبعون لها وفق الشروط والكيفيات املحددة في القانون.

كمــا يلتــزم قضــاة النيابــة العامــة باالمتثــال لألوامــر واملالحظــات الصــادرة عــن رؤســائهم 

التسلســليين«. وبذلــك جعــل الدســتور والقانــون التنظيمــي املتعلــق بالنظــام األسا�ضــي للقضــاة، 

التعليمــات الرئاســية املكتوبــة واملطابقــة للقانــون الصــادرة عــن الســلطة الرئاســية لقضــاة النيابــة 

العامة واجبة التنفيذ. يتعين عليهم التقيد بها كما يتقيدون بالقانون نفسه وبطبيعة الحال فإن 

 تكــون مخالفــة للقانــون أي تم�ضــي فــي االتجــاه الــذي 
َّ
هــذه التعليمــات مقيــدة بشــرطين، األول : أال

رســمه القانــون نفســه، وأمــا الشــرط الثانــي فهــو الكتابــة. ولذلــك ال يلــزم قضــاة النيابــة العامــة إزاء 

رئيســهم األعلــى ســوى بتنفيــذ التعليمــات الكتابيــة لرئيــس النيابــة العامــة. وأمــا بالنســبة لرؤســائهم 

املباشرين فإّنهم ملزمون بتنفيذ التعليمات القانونية التي تعطى لهم دون حاجة لشرط الكتابة، 

 للمادة 25 من النظام األسا�ضي للقضاة التي ورد فيها : »يوضع قضاة النيابة العامة 
ً
وذلك تنفيذا
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تحــت ســلطة ومراقبــة الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض ورؤســائهم التسلســليين«. وتعنــي 

الســلطة الخضــوع للتعليمــات، واملــادة لــم تشــترط الكتابــة هنــا. كمــا أن الوكيــل العــام للملــك لــدى 

محكمــة النقــض فــي هــذه املــادة ال يقصــد بــه رئيــس النيابــة العامــة. كمــا أن الفقــرة األخيــرة مــن املــادة 

43 من النظام األسا�ضي للقضاة نصت على أنه : »يلتزم قضاة النيابة العامة باالمتثال لألوامر 

واملالحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين«. ولم تشترط الكتابة في هذه الحالة. 

وتبعــا لذلــك فشــرط الكتابــة يخــص فقــط رئيــس النيابــة العامــة. 

ويبــدو أن هــذا التوجــه منســجم مــع املقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل منــذ أمــد 

 
ً
 بعيــد، والتــي تجعــل وكيــل امللــك هــو الــذي يمثــل النيابــة العامــة لــدى املحكمــة االبتدائيــة، شــخصيا

أو بواســطة نوابــه )املــادة 40 مــن قانــون املســطرة الجنائيــة(، كمــا تجعــل الوكيــل العــام للملــك هــو 

 أو بواســطة نوابــه )املــادة 49 مــن قانــون 
ً
ممثــل النيابــة العامــة لــدى محكمــة االســتئناف شــخصيا

املســطرة الجنائيــة(. ويســتفاد مــن ذلــك وحــدة النيابــة العامــة داخــل كل محكمــة مــن خــالل نســبة 

جميع قراراتها إلى وكيل امللك أو الوكيل العام للملك حسب األحوال، ولو اتخذها نوابهما. ولذلك، 

ال يستســاغ أن يصــدر املســؤوالن املذكــوران تعليمــات كتابيــة لنوابهمــا، والحــال أن هــذه القــرارات 

منســوبة إليهمــا بصفتهمــا مســؤولين عــن النيابــة العامــة باملحكمــة التــي يــزاوالن فيهــا مهامهمــا. ومــن 

جهــة أخــرى، فــإن الواقــع العملــي يضعنــا أمــام اســتحالة مطلقــة للعمــل بمقت�ضــى تعليمــات كتابيــة 

داخــل نفــس النيابــة العامــة، بحيــث ال يمكــن أن يظــل وكيــل امللــك أو الوكيــل العــام للملــك يحــرران 

 ألصبح من املناسب أن يقوما باإلجراءات بصفة 
َّ
التعليمات في جميع جزئيات املهام اليومية، وإال

شخصية.  ولذلك فإن نواب وكيل امللك، ونواب الوكيل العام للملك مدعوون لتنفيذ التعليمات 

الشــفوية التــي ال تخالــف القانــون، الصــادرة عــن رؤســائهم املباشــرين. وأمــا تعليمــات رئيــس النيابــة 

العامــة فإنهــا يجــب أن تكــون كتابيــة وقانونيــة.

وتتم التعليمات الكتابية في شكل مراسالت موجهة إلى املسؤول عن النيابة العامة املختصة 

 للمبادئ واألعراف املتبعة في الخطابات اإلدارية.
ً
مباشرة وفقا

كمــا تكــون فــي شــكل دوريــات أو مناشــير تعمــم علــى مجمــوع النيابــات العامــة، أو علــى النيابــات 

املعنيــة بمضمــون الخطــاب وحدهــا1.

 دوريات تخص فقط النيابات العامة باملحاكم التجارية، أو النيابات التي تضم أقسام الجرائم املالية دون غيرها.
ً
1- مثال
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 ودوريــة مــن طــرف الوكيــل العــام للملــك لــدى 
ً
وقــد شــهدت ســنة 2019 توجيــه 56 منشــورا

محكمــة النقــض رئيــس النيابــة العامــة إلــى املســؤولين القضائييــن بالنيابــات العامــة باملحاكــم. 

النيابــات  بأولويــات السياســة الجنائيــة وبتحســين أداء   
ً
مرتبطــة أساســا وتناولــت عــدة محــاور، 

العامــة، ويمكــن بســط أهــم مواضيعهــا علــى النحــو التالــي : 

ترشيد االعتقال االحتياطي وتدبير قضايا املعتقلين؛• 

تفعيل أحكام القانون رقم 31.13 املتعلق بالحق في الحصول على املعلومات؛• 

تكوين قضاة ناطقين باسم النيابة العامة؛• 

تفعيل القانون رقم 02.13 املتعلق بزجر الغش في االمتحانات املدرسية؛• 

تسجيل األطفال في سجالت الحالة املدنية؛• 

تصفية املصاريف القضائية املرتبطة بعملية تسليم املجرمين إلى املغرب؛• 

مراجعة ملفات اإلكراه البدني؛• 

تفعيل مسطرة الصلح؛• 

التفاعل مع اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب؛• 

تطبيق القانون رقم 88.13 املتعلق بالصحافة والنشر؛• 

استقبال أفراد الجالية املغربية املقيمين بالخارج؛• 

مالءمــة الخاليــا واللجــن املحليــة والجهويــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف مــع القانــون • 

رقــم 103.13 واملرســوم التطبيقــي؛

قضايــا غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وتحســين أداء النيابــات العامــة فــي قضايــا الجرائــم • 

املالية؛

توخي املصلحة الفضلى لألطفال في تماس مع القانون؛• 

التصدي للنصب بمحيط املحاكم؛• 

مواكبة النيابة العامة للمهن القانونية والقضائية.• 

إضافــة إلــى مــا ذكــر، أصــدر رئيــس النيابــة العامــة  بعــض املناشــير املواكبــة للمســتجدات التــي 

عرفتهــا السياســة الجنائيــة خــالل ســنة 2019، منهــا علــى وجــه الخصــوص،  صــدور بعــض القوانيــن 

الخاصــة الجديــدة التــي أطــرت مجــاالت مهمــة، وتضمنــت بعــض األحــكام الزجريــة أو املوضوعيــة، 

املتعلــق باملســاعدة   47.14 والقانــون رقــم  املتعلــق بالخدمــة العســكرية،   44.18 كالقانــون رقــم 
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الطبية على اإلنجاب، والقانون رقم 62.17 املتعلق بالوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية، 

ومقتضيات القانون رقم 32.18 القا�ضي بتغيير وتتميم قانون املسطرة الجنائية املنظمة ملسطرة 

عقــل العقــارات.

2- الدالئل العملية :

يعتبــر إصــدار الدالئــل العمليــة إحــدى اآلليــات التــي تســعى مــن خاللهــا رئاســة النيابــة العامــة 

إلــى تمكيــن قضــاة النيابــة العامــة باملحاكــم مــن إطــار مرجعــي لتدبيــر بعــض املهــام املنوطــة بهــم. والتــي 

تحظــى بأهميــة حيويــة، تنــدرج ضمــن املهــام املتصلــة بتنزيــل أولويــات فــي السياســة الجنائيــة. وذلــك 

بهدف توحيد طرق العمل وضمان الفعالية الواجبة، بما يتالءم واحترام القانون. ويساعد قضاة 

النيابة العامة على تدبير امللفات والقضايا التي تعرض عليهم، بشــكل موحد ومنســجم عبر التراب 

الوطنــي. وكذلــك احتــرام اإلطــار القانونــي الــذي يضبــط تدخالتهــم فــي املجــاالت املختلفــة. وهي عملية 

ســتواصل رئاســة النيابة العامة تنفيذها بمشــاركة قضاة النيابة العامة أنفســهم. 

وقــد تميــزت ســنة 2019 بإعــداد رئاســة النيابــة العامــة ألول دليــل استرشــادي حــول مناهضــة 

 علــى 
ً
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة. تأكيــدا

انخراطهــا فــي تنفيــذ مضاميــن السياســة الجنائيــة باملــوازاة مــع توجهــات السياســات العموميــة 

الوطنيــة الراميــة إلــى مناهضــة التعذيــب. والتزامهــا أيضــا بتفعيــل أحــكام املــادة 10 مــن اتفاقيــة 

مناهضــة التعذيــب، التــي تضــع علــى عاتــق الــدول األطــراف واجــب إدراج التعليــم واإلعــالم فيمــا 

يتعلــق بحظــر التعذيــب فــي برامــج تدريــب املوظفيــن املكلفيــن بإنفــاذ القانــون، أو الذيــن لهــم عالقــة 

باحتجــاز أي فــرد معــرض ألي شــكل مــن أشــكال التوقيــف أو االعتقــال1.

3- الدورات التكوينية :

تولــي رئاســة النيابــة العامــة أهميــة كبــرى للتكويــن والســيما التكويــن املســتمر، حيــث قامــت 

بتنظيــم عــدة دورات تكوينيــة ولقــاءات علميــة لفائــدة قضــاة النيابــة العامــة وأطــر الرئاســة، بهــدف 

فــي املواضيــع املرتبطــة أساســا  وتحســين خبراتهــم العمليــة والنظريــة،  تعزيــز قدراتهــم املعرفيــة، 

بأولويــات السياســة الجنائيــة، أو املتميــزة بنــوع مــن الخصوصيــة أو التعقيــد. 

1- جرى تقديم هذا الدليل يوم 10 دجنبر 2019 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط بحضور فعاليات حقوقية متميزة وقضاة. وذلك تزامنا مع 
ذكرى وضع اتفاقية مناهضة التعذيب في 10 دجنبر 1984، وذكرى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يوم 10 دجنبر 1948.
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وفــي هــذا اإلطــار، تجــاوز عــدد املســتفيدين مــن الــدورات التكوينيــة 600 مســتفيد مــن بيــن 

قضاة النيابة العامة. كما أن عدد حاالت االستفادة من هذه الدورات بلغت 2371 حالة. موزعة 

بين 447 حالة في إطار التكوين املستمر، و1924 حالة في إطار األيام الدراسية املنظمة من طرف 

رئاســة النيابــة العامــة. ومجمــل مواضيــع هــذه الــدورات تمحــورت باألســاس حــول مــا يلــي : 

دور النيابة العامة في حماية الطيران املدني؛• 

الصنــدوق الوطنــي للضمــان •   – دور النيابــة العامــة فــي توســيع الحمايــة االجتماعيــة 

نموذجــا؛ االجتماعــي 

دور الخبرة الجينية في تنوير العدالة؛• 

تعزيــز دور قضــاة النيابــة العامــة مــن أجــل توفيــر حمايــة أنجــع للمــرأة والطفــل. )بمــا فيهــا • 

كيفيــة التطبيــق األمثــل لقانــون محاربــة العنــف ضــد النســاء، ودور النيابــة العامــة فــي 

زواج القاصــر...(؛

الخطأ القضائي في مجال االعتقال االحتياطي؛• 

بدائل اإليداع املؤسساتي لألطفال في تماس مع القانون؛• 

الحق في الحصول على املعلومة وحماية املعطيات الشخصية؛• 

مكافحة غسل األموال والجرائم املالية؛• 

التصدي لإرهاب وتمويله؛• 

تقنيات تحرير مذكرات الطعن بالنقض.• 

 ولإشــارة، فقــد أتيــح لبعــض قضــاة النيابــة العامــة املشــاركة أو االســتفادة مــن عــدة دورات 

تكوينيــة، نظريــة وتطبيقيــة، نظمتهــا جهــات أخــرى غيــر رئاســة النيابــة العامــة داخــل وخــارج اململكــة. 

وفــي هــذا الصــدد، ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن رئاســة النيابــة العامــة، وألجــل تجويــد برامــج 

التكوين لفائدة قضاة النيابة العامة، بما يستجيب لحاجياتهم وتطلعاتهم املعرفية واملهنية، 

فإنهــا تأمــل فــي برمجــة دورات تكوينيــة متخصصــة باملعهــد العالــي للقضــاء، يســتفيد منهــا أكبــر 

 عن املعهد العالي للقضاء، الذي 
ً
 عدد من القضاة. ذلك أن الدورات املنجزة تمت كلها بعيدا

ال يوفــر إطــاره الحالــي أي موقــع لرئاســة النيابــة العامــة لتنفيــذ برامــج التكويــن التــي تحتاجهــا 

للقيــام بواجباتهــا. وهــو مــا يقت�ســي مراجعــة اإلطــار القانونــي للمعهــد العالــي للقضــاء علــى ضــوء 

املتغيرات الدســتورية الحالية التي أفضت إلى تأســيس اســتقالل الســلطة القضائية وإحداث 
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مؤسســتين قياديتيــن : همــا املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة، كل 

منهمــا فــي مجــال اختصاصــه.

4- اللقاءات التواصلية :

تكت�ضــي اللقــاءات التواصليــة أهميــة قصــوى علــى مســتوى تأطيــر قضــاة النيابــة 
العامــة، ومالمســة اإلشــكاالت الواقعيــة والقانونيــة التــي تعيــق إنجــاز مهامهــم بالنجاعــة 
املأمولــة.  كمــا تشــكل مناســبة للنقــاش والتفاعــل بشــأن الحلــول املمكنــة، وإرســاء مناهــج 
عمــل موحــدة تتــالءم واألولويــات املســطرة علــى مســتوى تنفيــذ السياســة الجنائيــة، وكــذا 

علــى مســتوى تحقيــق النجاعــة القضائيــة املطلوبــة.

وتميزت سنة 2019 بتعدد أشكال اللقاءات التواصلية. فباإلضافة إلى االجتماعات 
التــي عقدهــا الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض رئيــس النيابــة العامــة مــع 
املســؤولين القضائييــن وزياراتــه امليدانيــة1، فقــد قــام بإجــراء لقــاءات مباشــرة مــع قضــاة 
النيابة العامة على هامش دورات تكوينية أو أيام دراســية نظمتها رئاســة النيابة العامة. 

ثالثا - الولوج إلى العدالة :

جعلــت رئاســة النيابــة العامــة منــذ شــروعها فــي مزاولــة اختصاصاتهــا الدســتورية والقانونيــة، 

استقبال املشتكين واإلنصات لتظلماتهم وشكاياتهم، في قلب اهتماماتها اإلستراتيجية الرامية إلى 

القرب من املرتفقين واالســتجابة النتظاراتهم من منظومة العدالة بشــكل عام.  وســخرت إلنجاح 

برنامجها في هذا اإلطار اإلمكانيات املادية والبشــرية والتقنية املتاحة على مســتوى مقرها، بتوفير 

فضــاء اســتقبال يســتجيب للشــروط املطلوبــة ويوفــر للمرتفقيــن ســبل الراحــة. وســخرت لذلــك 

أفضــل املــوارد البشــرية املتملكــة لفضيلــة اإلصغــاء، واملتشــبعة بقيــم العدالــة واإلنصــاف والحــس 

اإلنســاني العالــي.

وعملــت الرئاســة علــى تكريــس هــذا التوجــه االســتراتيجي، مســتحضرة فــي ذلــك مــا تفضــل بــه 

جاللــة امللــك محمــد الســادس أيــده هللا وأعــز أمــره فــي خطابــه الســامي بمناســبة عيــد العــرش املجيــد 

1- شــملت اللقــاءات التواصليــة التــي باشــرها رئيــس النيابــة العامــة خــالل ســنة 2019 زيــارات ميدانيــة لقضــاة النيابــة العامــة فــي الدوائــر القضائيــة 
همــت دوائــر محاكــم االســتئناف بالدارالبيضــاء، ســطات، الجديــدة، خريبكــة، الناظــور والحســيمة.
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بتاريــخ 29 يوليــوز 2019، حيــن قــال جاللتــه : » ... فالقطــاع العــام يحتــاج، دون تأخيــر، الــى ثــورة 

حقيقيــة ثالثيــة األبعــاد : ثــورة فــي التبســيط، وثــورة فــي النجاعــة، وثــورة فــي التخليــق. وقــد ســبق 

 إلــى ضــرورة تغييــر وتحديــث أســاليب العمــل، والتحلــي باالجتهــاد واالبتــكار فــي التدبيــر 
ُ

أن َدَعــْوت

العمومــي ...«.  

وتأسيسا على ذلك عملت  رئاسة النيابة العامة خالل سنة 2019 على تطوير استراتيجيتها 

الســتقبال املشــتكين وتدبيــر شــكاياتهم بمــا يكفــل الســرعة والنجاعــة املطلوبتيــن، ووفــق توجهــات 

أساســية، وهــي كالتالــي :

 -  مواكبــة عمــل النيابــات العامــة بمختلــف محاكــم اململكــة، وحثهــا علــى التفاعل اإليجابي مع 

الشكايات املحالة عليها والحرص على التطبيق السليم للقانون بخصوصها؛

ربــط جســور التواصــل مــع املشــتكين مــن الجاليــة املغربيــة املقيمــة بالخــارج، وتبســيط    - 

إجــراءات التعاطــي مــع شــكاياتهم بمــا يكفــل التجــاوب الســريع والفعــال والحــرص علــى إعطائهــا 

اإلتجــاه القانونــي الســليم وإشــعارهم بمآلهــا؛

  -  التجاوب الفعال مع شكايات املؤسسات والهيئات الوطنية، سواء منها القطاعات الحكومية 

أو الجمعيات والتعاونيات، ومنظمات املجتمع املدني، والحرص على إشعارها بمآل شكاياتها؛

بغيــة الوقــوف علــى أهــم املشــاكل التــي تــؤرق   -  تقييــم وتحليــل الشــكايات املتوصــل بهــا، 

النيابــة العامــة علــى  املتقاضيــن فــي عالقتهــم بالفاعليــن فــي مجــال العدالــة بصفــة عامــة وقضــاء 

وجــه الخصــوص. وبمــا يمكــن مــن تحديــد طبيعــة التظلمــات، إليجــاد حلــول ناجعــة لهــا. ولتمكيــن 

القطاعــات املعنيــة مــن بلــورة اإلجــراءات املفيــدة لتحســين األداء وضمــان جــودة الخدمــات املقدمة 

للمرتفقيــن.

1- تحسين ظروف استقبال املشتكين :  

قامــت رئاســة النيابــة العامــة باعتمــاد مجموعــة مــن اإلجــراءات لتحســين ظــروف اإلســتقبال 

والتفاعــل مــع املشــتكين، يمكــن إبرازهــا كمــا يلــي :

- واصلــت رئاســة النيابــة العامــة جهودهــا لتبســيط إجــراءات اســتقبال املرتفقيــن والتواصــل 
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معهم بشأن شكاياتهم، بما يكفل السرعة والنجاعة املطلوبتين. وعملت في هذا اإلطار على تجويد 

ــن مــن تلقــي شــكاياتهم ومعالجتهــا وفــق  ِ
ّ
ظــروف االســتقبال وتطويــر آليــات التواصــل معهــم، بمــا ُيَمك

إجــراءات مبســطة تمكنهــم مــن تتبــع مآلهــا وتلقــي األجوبــة فــي اآلجــال املناســبة مــع اســتعمال تقنيــات 

حديثــة فــي اإلشــعار كالرســائل الهاتفيــة SMS والبريــد اإللكترونــي. 

وتحــرص فــي هــذا الصــدد رئاســة النيابــة العامــة علــى تحســين االســتقبال بمــا يراعــي ظــروف 

املرتفقين واإلكراهات التي تصاحب تنقلهم إلى مقرها. وعلى هذا األساس فإن القضاة واملوظفين 

الجيــد والتمعــن فــي مضاميــن  الذيــن يتولــون تأميــن عمليــة االســتقبال يحرصــون علــى اإلصغــاء 

ويبــادرون الــى تقديــم التوضيحــات والشــروحات املمكنــة حــول مختلــف تظلمــات  الشــكايات، 

املرتفقيــن، وتوجيههــم عنــد الضــرورة إلــى اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا. 

- كمــا عملــت الرئاســة علــى مواكبــة عمــل النيابــات العامــة باملحاكــم فــي معالجــة الشــكايات 

بالســرعة والدقــة املطلوبــة، وفــي إطــار تطبيــق القانــون. وذلــك مــن خــالل ربــط االتصــال بهــا إليجــاد 

، كحاالت التشكي من بطء إجراءات 
ً
 فوريا

ً
الحلول املمكنة لبعض اإلشكاليات التي تقت�ضي تدخال

البحــث، أو التظلــم مــن قــرار الحفــظ، أو إلتمــاس ســلوك طــرق الطعــن املقــررة قانونــا...

وهكــذا بلــغ عــدد املرتفقيــن الذيــن تــرددوا علــى مكتــب الواجهــة بمركــز اســتقبال الشــكايات 

بمقــر رئاســة النيابــة العامــة خــالل ســنة 2019 مــا مجموعــه 9347 مرتفقــا، منهــم 4701 تقدمــوا 

بشــكاية جديــدة، و4646 استفســروا حــول مــآل شــكاياتهم أو ألســباب أخــرى.

وقد شهد شهر غشت أقل عدد من املرتفقين لدى املكتب املذكور حيث لم يتجاوز عددهم 

 خالل شهور يناير، أبريل وأكتوبر. كما أن املرتفقات 
ً
، فيما تجاوز عددهم 900 وافدا

ً
411 وافدا

من النساء شكلن أزيد من ربع الوافدين على املكتب املذكور )25,56 %(. 
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إحصاء عدد املرتفقين الوافدين على مكتب الواجهة خالل سنة 2019 -حسب الشهور-

املجموعمعرفة املآل تقديم شكاية جديدةالشهر 

470436906يناير

368407775فبراير

406406812مارس

491465956أبريل

320363683ماي

294351645يونيو

429386815يوليوز

198213411غشت

386416802شتنبر

494475969أكتوبر

392355747نونبر

453373826دجنبر

470146469347املجموع

إحصاء عدد املرتفقين الوافدين على مكتب الواجهة -حسب الجنس-

املجموعإناث ذكور الشهر 
658248906يناير

581194775فبراير

597215812مارس

746210956أبريل

518165683ماي

500145645يونيو

606209815يوليوز

293118411غشت

615187802شتنبر 

695274969أكتوبر

532215747نونبر

616210826دجنبر

695723909347املجموع
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- فــي إطــار تقريــب خدمــة تلقــي الشــكايات مــن املواطنيــن واعتبــارا لإكراهــات املتصلــة بتنقلهــم 

وتحمــل العديــد منهــم ألعبــاء الســفر، أقدمــت رئاســة النيابــة العامــة علــى إحــداث خدمــة الشــكاية 

اإللكترونيــة والتــي تخــول للمواطنيــن واألجانــب ســواء مــن داخــل الوطــن أو خارجــه إمكانيــة التظلــم 

عبــر تطبيقيــة معلوماتيــة موضوعــة بالبوابــة اإللكترونيــة للرئاســة.

وفــي نفــس اإلطــار شــرعت الرئاســة فــي التواصــل مــع املواطنيــن حــول مــآل شــكاياتهم بواســطة 

الهاتف على الرقم : 05.37.71.87.97/05.37.71.88.99 من أجل تقديم أجوبة فورية في شأنها، 

خاصة حول الجهة التي أحيلت عليها ومراجع اإلحالة ، حتى يتسنى للمرتفقين تتبع مآل شكاياتهم 

دون االنتقال إلى مقر رئاســة النيابة العامة. 

- ولضمــان املزيــد مــن الفعاليــة واملرونــة علــى مســتوى تلقــي ومعالجــة شــكايات املرتفقيــن، 

أعدت رئاسة النيابة العامة خالل سنة 2019 برنامجا يروم تحقيق املزيد من املرونة والتبسيط 

والنجاعــة فــي التواصــل مــع املرتفقيــن والتفاعــل مــع شــكاياتهم. باإلضافــة إلــى اعتمادهــا مؤشــرات 

حــول النجاعــة تتمثــل فــي قيــاس ردود فعــل املرتفقيــن مــن خــالل قيــاس درجــة اإلقبــال علــى مركــز 

الشــكايات بالرئاســة وتلقــي مالحظاتهــم ومقترحاتهــم فــي املوضــوع عبــر صنــدوق للمراســالت أو عبــر 

بوابة في املوقع اإللكتروني الرســمي لرئاســة النيابة العامة، وذلك تماشــيا مع أحكام املرســوم رقم 

2.17.265 وتاريخ 23 يونيو 2017 املتعلق بتحديد كيفيات تلقي مالحظات املرتفقين واقتراحاتهم 
وشــكاياتهم وتتبعهــا ومعالجتهــا1

- بلغ مجموع الشكايات التي توصلت بها رئاسة النيابة العامة خالل سنة 2019 ما مجموعه 

13.307 شكاية، تمت معالجتها وفق التفصيل املحدد في الجدول التالي :

اإلجراءات املتخذة في شكايات املرتفقين برسم سنة 2019

النسب املئويةعدد الشكاياتاإلجراءات املتخذة

 75.94 % 10.105اإلحالة على النيابة العامة املختصة

7.55 %1.005إشعار املرتفقين بعدم اختصاص رئاسةالنيابة العامة

5.03 %670اإلحالة على جهات أخرى

11.48 %1.527الضم

100 %13.307املجموع

1- منشور في الجريدة الرسمية عدد 6582 بتاريخ 29 يونيو 2017، ص : 3859.
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2-  شكايات أفراد الجالية املغربية املقيمين بالخارج :

تحظى شكايات املواطنين املغاربة املقيمين بالخارج باهتمام خاص من طرف رئاسة النيابة 

العامــة، وذلــك العتبــارات موضوعيــة تفرضهــا ظــروف خاصــة لهــذه الفئــة مــن املواطنيــن، حيــث أن 

تواجدهــم علــى أرض الوطــن تحكمــه فــي اآلن ذاتــه قصــر املــدة والحاجــة املاســة إلــى خدمــة ســريعة 

وفعالــة، وإلــى تواصــل منتظــم ينصــرف الــى مــا بعــد عودتهــم إلــى أرض اإلقامــة باملهجــر. 

وتأسيســا علــى ذلــك تجنــد رئاســة النيابــة العامــة اإلمكانيــات املاديــة والبشــرية املتاحــة 

الســتقبال املرتفقيــن مــن أفــراد الجاليــة املغربيــة املقيميــن بالخــارج ومعالجــة شــكاياتهم. خاصــة 

خــالل الفتــرة الزمنيــة للبرنامــج الوطنــي مرحبــا لســنة 2019 الــذي يمتــد مــن شــهر يونيــو إلــى متــم شــهر 

شــتنبر، وهــي الفتــرة التــي تعــرف عــودة عــدد كبيــر مــن أفــراد الجاليــة ألرض الوطــن. كمــا أنهــا تعتمــد 

وســائل االتصــال الســريعة كالهاتــف والبريــد اإللكترونــي للتواصــل معهــم فــي شــأن مــآل شــكاياتهم 

وطلبــات املقابلــة بالســرعة والدقــة املطلوبتيــن.

وفي هذا الصدد، بلغ عدد الوافدين على مكتب الواجهة خالل فترة البرنامج الوطني مرحبا 

205 وافدا، يقطنون ببلدان مختلفة من دول العالم، كما هو مبين في الجدول التالي :

 توزيع املشتكين من أفراد الجالية املغربية املقيمة بالخارج الوافدين إلى مقر الرئاسة 

خالل فترة برنامج مرحبا 2019 حسب بلد اإلقامة.

التوزيع حسب بلد اإلقامة
عدد املشتكينبلد اإلقامة

96فرنسا
24إسبانيا
16إيطاليا
13أملانيا
13بلجيكا
10هولندا

10الواليات املتحدة األمريكية
9إنجلترا
9كندا

2سويسرا
2اإلمارات العربية املتحدة

1تونس
205املجموع
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كمــا اختلفــت الغايــة مــن زيارتهــم ملكتــب الواجهــة برئاســة النيابــة العامــة بيــن راغــب فــي 

 تقديــم شــكاية جديــدة، ويشــكلون 54 % مــن مجمــوع الزائريــن، وبيــن مستفســر عــن مــآل شــكاية 

أو طالب مقابلة رئيس النيابة العامة.

 توزيع املشتكين من أفراد الجالية املغربية املقيمة بالخارج الوافدين على الرئاسة 

خالل فترة برنامج مرحبا 2019 حسب الغاية من الزيارة

الغاية من الزيارة

111من أجل تقديم شكاية جديدة

91لالستفسار عن مآل شكاية

3من أجل مقابلة رئيس النيابة العامة 

205املجموع

عــدد الشــكايات التــي توصلــت بهــا رئاســة النيابــة العامــة خــالل فتــرة برنامــج مرحبــا 2019 

مــن أفــراد الجاليــة املغربيــة املقيميــن بالخــارج، فقــد بلــغ 411 شــكاية، 68 % منهــا تــم التوصــل بهــا 

خــالل شــهري يوليــوز وشــتنبر. باملقابــل فــإن املجمــوع العــام لشــكايات أفــراد الجاليــة املتوصــل بهــا 

خــالل ســنة 2019 فقــد بلــغ 865 شــكاية والتــي تمــت معالجتهــا واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة 

بخصوصهــا، حيــث إن أكثــر مــن نصفهــا أحيــل علــى النيابــات العامــة باملحاكــم، والباقــي إلــى جهــات 

أخــرى لالختصــاص بحســب موضــوع الشــكاية.

توزيع شكايات  أفراد الجالية خالل فترة مرحبا حسب الشهور

عدد الشكاياتالشهور

70يونيو

129يوليوز

59غشت

153شتنبر

411املجموع

حرصت رئاسة النيابة العامة على تتبع تنفيذ مضامين الدورية املشتركة الصادرة بتنسيق 

مــع املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة ووزارة العــدل بشــأن اســتقبال أفــراد الجاليــة املغربيــة 

املقيمــة بالخــارج مــن طــرف النيابــات العامــة باملحاكــم، حيــث وجهــت تعليمــات ملختلــف النيابــات 
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العامة تحثهم على االلتزام بمضامين الدورية املشــتركة فيما يتعلق بحســن االســتقبال واالســتماع 

لتظلمــات أفــراد الجاليــة وإيجــاد حلــول قانونيــة ملشــاكلهم، وحــث الشــرطة القضائيــة علــى إيالئهــا 

العنايــة الالزمــة، والتعجيــل بإنجــاز األبحــاث املتصلــة بهــا، وتجهيــز امللفــات املتعلقــة بهــا، والبــت فيهــا 

في آجال معقولة وفق ما يقتضيه القانون. كما تم أيضا حث النيابات العامة على موافاة رئاستها 

باملعطيــات اإلحصائيــة املتعلقــة بنشــاطها بهــذا الخصــوص، والتــي نــورد بشــأنها الجــدول اآلتــي :

عدد أفراد الجالية والخدمات املقدمة لهم حسب الدوائر القضائية خالل سنة 2019

الدوائر االستئنافية
 عدد مرتفقي النيابة

 العامة من أفراد
الجالية

الخدمة املقدمة

تلقي شكاية جديدة
  تتبع شكاية سابقة

أو خدمة أخرى

1153525657محكمة االستئناف بالرباط

272146126محكمة االستئناف بالقنيطرة

1309954612553محكمة االستئناف بالدار البيضاء

22293130محكمة االستئناف بفاس

397121276محكمة االستئناف بمكناس

18691511718محكمة االستئناف بأكادير
000محكمة االستئناف بالعيون

540260280محكمة االستئناف بطنجة

295159136محكمة االستئناف بتطوان

4614404578محكمة االستئناف بسطات

59491055684محكمة االستئناف بمراكش

1113491064محكمة االستئناف بآسفي

1139422717محكمة االستئناف ببني مالل

35596323محكمة االستئناف بوجدة

63985554محكمة االستئناف بالناظور

1372211351محكمة االستئناف بتازة

555133419محكمة االستئناف بورزازات

66424640محكمة االستئناف بالراشيدية

1993351939محكمة االستئناف بخريبكة

57570محكمة االستئناف بالحسيمة

36297306833145املجموع
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حيــث تــم  يتضــح حجــم املجهــود املبــذول لتنزيــل مضاميــن الدوريــة،  األرقــام،  وباســتقراء 

استقبال ما يفوق 36.000 مرتفق بمختلف النيابات العامة باملحاكم من أفراد الجالية املغربية 

بالخــارج، وتلقــي مــا يفــوق 3.000 شــكاية جديــدة. فــي حيــن قدمــت خدمــات أخــرى ألكثــر مــن 33.000 

مرتفــق، ضمنهــا إرشــادهم إلــى اإلجــراءات التــي ينبغــي ســلوكها مــن أجــل التقا�ضــي أو الحصــول علــى 

وثائــق تدخــل ضمــن اختصــاص النيابــة العامــة، وغيــر ذلــك مــن الخدمــات.

3-  إيالء عناية خاصة لشكايات الهيئات واملؤسسات :

توصلــت رئاســة النيابــة العامــة بشــكايات مــن العديــد مــن الهيئــات واملؤسســات ســواء 

منهــا الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة ومــن الجمعيــات ومنظمــات املجتمــع املدنــي وبعــض املؤسســات 

العموميــة، تتظلــم فيهــا مــن وقائــع ذات طابــع جرمــي أو تعبــر عــن رغبتهــا فــي اإلســراع بإنهــاء بعــض 

األبحــاث أو ســلوك النيابــة العامــة لطــرق الطعــن املخولــة لهــا قانونــا.

وبلغ العدد اإلجمالي للشكايات التي توصلت بها رئاسة النيابة العامة من مختلف املؤسسات 

والهيئــات مــا مجموعــه 922 شــكاية، تمــت معالجتهــا بالعنايــة والدقــة الالزمتيــن. وفيمــا يلــي تفصيــل 

لهذه الشكايات :
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توزيع عدد الشكايات املتوصل بها من الهيئات واملؤسسات خالل سنة 2019

العددمصدر الشكاية
353 وزارة العدل

98الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
88املجلس األعلى للسلطة القضائية

64القنصليات
46وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج

39محكمة النقض
36وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان

33جمعيات املجتمع املدني
23الوزارة املتندبة لدى وزير الشؤون الخارجية املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

18وزارة الداخلية، املفتشية العامة لإدارة الترابية
4مؤسسة الوسيط

3الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني الناطق الرسمي باسم الحكومة
2وزارة التجهيز واللوجستيك والنقل واملاء

2وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
2وزارة االقتصاد واملالية

2املفتشية العامة للقوات املسلحة امللكية
1وزارة الشباب والرياضة

1وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة
1املندوبية العامة إلدارة السجون

1مجلس النواب
1السفارات

104جهات أخرى
922املجموع

فــي املقابــل، فإنــه مــن مجمــوع الشــكايات املتوصــل بهــا ســنة 2019 ، والبالــغ عددهــا 13.307 

670 شــكاية علــى هيئــات ومؤسســات أخــرى لالختصــاص موزعــة حســب  تمــت إحالــة  شــكاية، 

الجــدول أدنــاه :
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جدول يوضح الشكايات املحالة على جهات أخرى لالختصاص خالل سنة 2019 

عدد الشكايات املحالةاسم اإلدارة املختصة

315املجلس األعلى للسلطة القضائية
161الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

70وزارة العدل
60وزارة الداخلية، املفتشية العامة لإدارة الترابية
6املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

6وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج
6مؤسسة الوسيط

7املديرية العامة لألمن الوطني
4القيادة العليا للدرك امللكي
3النيابة العامة لدى املحاكم

3الرئيس األول ملحكمة النقض
3املديرية العامة للضرائب

3وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
3وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء

3وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي
2وزارة الصحة

2الوزارة املنتدبة لدى وزير الداخلية
1الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

1كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي
1الوزارة املنتدبة لدى وزير الخارجية املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

1املفتشية العامة للقوات املسلحة امللكية
1الوكيل العام للملك لدى املحكمة العسكرية

1وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
1وزارة الشباب والرياضة
1وزارة االقتصاد واملالية

5 جهات أخرى

670املجموع

وإذا كانــت رئاســة النيابــة العامــة تحــرص علــى تجويــد الخدمــات املقدمــة فــي مركــز االســتقبال 

بمقرهــا بالربــاط، فإنهــا ستســعى فــي الســنوات املقبلــة إلــى توفيــر وتحســين وســائل التظلــم عــن بعــد 

لتجنيــب املواطنيــن وغيرهــم مــن املشــتكين مــن االنتقــال إلــى عاصمــة اململكــة لتقديــم شــكاياتهم 

وتظلماتهــم. وســتحرص علــى إعطــاء الشــكايات الــواردة بوســائل التواصــل عــن بعــد نفــس االهتمــام 
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وتعالجهــا بنفــس الدرجــة مــن الحــرص. وتأمــل كذلــك، أن تتوفــر لهــا اإلمكانيــات التقنيــة واملاديــة 

لتحديــث خدمــات الشــكايات بالنيابــات العامــة باملحاكــم.

رابعا - املهام التواصلية :

لم يعد باإلمكان الحديث عن الحق في الولوج الى العدالة دون اعتبار التواصل املؤسســاتي 

ملنظومــة العدالــة مــع الــرأي العــام ومــع مرتفقــي العدالــة، كجــزء أسا�ضــي ضمــن اآلليــات املســخرة 

لتجسيد هذا الحق في الواقع املعاش. بل إن أي حديث عن حكامة جيدة في إدارة شؤون العدالة 

ال يســتقيم دون اعتبــار التواصــل ضمــن املقومــات األساســية لهــذه الحكامــة.

وتأسيســا على ذلك جعلت رئاســة النيابة العامة من التواصل محورا أساســيا ضمن مســار 

تنزيــل اســتقاللها فــي مرحلــة أوليــة، تــم اعتمــاده كمنهــج أسا�ضــي فــي االنفتــاح علــى محيطهــا الداخلــي 

والخارجــي وتعزيــز ثقــة املواطنيــن بشــكل عــام، ومرتفقــي العدالــة بوجــه خــاص، فــي هــذه املؤسســة 

القضائيــة وفــي تعاطيهــا ومعالجتهــا لقضاياهــم بالشــفافية واملوضوعيــة املطلوبتيــن.

1- التواصل اإلعالمي :

أثمــرت جهــود رئاســة النيابــة العامــة فــي مجــال التواصــل االعالمــي، تحقيــق نتائــج نوعيــة 

وملموســة، تجســدت فــي إســهامها بشــكل فعــال فــي النقــاش العمومــي الــذي صاحــب تأسيســها منــذ 

ســنتين، مــن خــالل تنويــر الــرأي العــام واملهتميــن، حــول فلســفة االســتقاللية وأهدافهــا وانعــكاس 

ذلــك علــى النجاعــة فــي عمــل قضاتهــا، بمــا يجســد الصــورة الحقيقيــة لحجــم املهــام امللقــاة علــى 

عاتقهــم وأدوارهــم  املتعــددة فــي مختلــف املجــاالت. 

وواصلــت رئاســة النيابــة العامــة خــالل ســنة 2019 انفتاحهــا علــى املحيــط الخارجــي، عبــر 

تكريــس التواصــل مــع اإلعــالم ومأسســته وإعمــال انفتــاح مســؤول وهــادف علــى مختلــف الفعاليــات 

واملؤسسات، إيمانا منها بدور اإلعالم في تنوير الرأي العام وفي تقريبه من برامج وتحديات وأولويات 

السياســات العموميــة، وبحــق املواطــن املشــروع فــي الحصــول علــى املعلومــة.

وفــي هــذا اإلطــار ركــزت الرئاســة علــى التفاعــل بشــكل إيجابــي وتلقائــي مــع وســائل اإلعــالم فــي 

القضايا التي تهم الرأي العام، وفي شأن انشغاالت املواطنين وتمثالتهم للمؤسسة ومهام ونشاط 

النيابة العامة بمختلف محاكم اململكة. وفي هذا الصدد ساهمت في إغناء النقاشات والحوارات 
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في عدد من املنابر اإلعالمية املرئية، واملسموعة أو املكتوبة، حول مواضيع آنية كترشيد االعتقال 

االحتياطي ومكافحة الرشوة وحماية املقاولة وتشجيع االستثمار وحماية املرأة والطفل ومكافحة 

االتجار بالبشــر.

عــالوة علــى املشــاركة فــي لقــاءات وســائل اإلعــالم، بــادرت رئاســة النيابــة العامــة إلــى التواصــل 

مــع الــرأي العــام بخصــوص بعــض القضايــا أو املتابعــات التــي كانــت محــل تتبــع إعالمــي أو عبــر وســائل 

التواصــل االجتماعــي مــن خــالل تقديــم التوضيحــات الالزمــة فــي شــكل بالغــات مركزيــة ومحليــة 

ونشــرها فــي وســائل اإلعــالم املختلفــة. 

 منهــا بضــرورة تأطيــر التنــاول اإلعالمــي للمجــاالت القضائيــة، عملــت رئاســة النيابــة 
ً
ووعيــا

العامــة علــى تنظيــم يــوم درا�ضــي لفائــدة مجموعــة مــن الصحفييــن تحــت شــعار »النيابــة العامــة 

واإلعــالم شــراكة لتكريــس قيــم الحقــوق والحريــات« بتاريــخ 13 يوليــوز 2019 بمراكــش. وقــد شــكل 

هذا اللقاء فرصة لتوقيع اتفاقية شراكة مع بعض الجمعيات املهنية في مجال الصحافة، بهدف 

تعزيــز القــدرات املهنيــة للصحفييــن فــي تغطيــة الشــأن القضائــي ونشــر الثقافــة القانونيــة.

وعلــى مســتوى آخــر ولتوســيع نطــاق التواصــل وتكريســه كنهــج قائــم فــي املمارســة القضائيــة 

بمختلــف محاكــم اململكــة، عمــدت رئاســة النيابــة العامــة إلــى تمكيــن قضاتهــا مــن االســتفادة مــن 

برامــج تكوينيــة فــي املجــال اإلعالمــي باملعهــد العالــي لإعــالم واالتصــال فــي أفــق تعيينهــم كناطقيــن 

رســميين مكلفيــن بالتواصــل لــدى النيابــات العامــة باملحاكــم.

وتستحضر رئاسة النيابة العامة من خالل هذه املبادرة يقينها الثابت حول أهمية التواصل 

فــي تطويــر املمارســة القضائيــة بمــا يعــزز االنفتــاح والتفاعــل اإليجابــي مــع اهتمامــات املواطنيــن 

واملرتفقيــن. وتعزيــزا ملصداقيــة عمــل القضــاة ومــن خاللهــم مصداقيــة منظومــة العدالــة ككل، 

بتمكينهــم مــن تملــك القــدرة علــى التواصــل مــع املواطنيــن بشــأن قضايــا قانونيــة رائجــة باملحاكــم، 

فــي تلقــي املعلومــة  للتوضيــح ورفــع املغالطــات واالســتجابة لالنتظــارات املشــروعة للمواطنيــن 

بموضوعيــة.

2- االنفتاح والشراكات :

أنشــطتها  الخارجــي عبــر تكثيــف  انفتاحهــا علــى محيطهــا  العامــة  النيابــة  واصلــت رئاســة 
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التواصليــة وتعزيــز وتطويــر آلياتهــا مــن خــالل تحييــن املعطيــات القانونيــة والخدماتيــة املضمنــة 

بأنشــطة  املتصلــة  باملســتجدات  مــن خاللــه  والتعريــف   www.pmp.ma بموقعهــا اإللكترونــي 

 . العلميــة والتنظيميــة  الرئاســة وبإصداراتهــا 

كمــا تــم تعزيــز العمــل بالخــط املباشــر للتبليــغ عــن الفســاد والرشــوة املحــدث علــى مســتوى 

مقــر الرئاســة، والــذي يشــكل آليــة محوريــة فــي تمكيــن املواطــن مــن الولــوج الــى العدالــة والتبليــغ 

عــن الفســاد. يضــاف الــى ذلــك تعزيــز اإلمكانيــات البشــرية واللوجيســتيكية واملعلوماتيــة املرصــودة 

ملركــز اســتقبال الشــكايات املحــدث بمقرهــا وكــذا تطويــر خدماتــه بمــا يحقــق النجاعــة املطلوبــة علــى 

مســتوى تدبيــر الشــكايات والتواصــل فــي شــأنها مــع املرتفقيــن. 

وتجدر اإلشارة بهذا الخصوص، إلى أن رئاسة النيابة العامة قامت بإحداث مكتب للواجهة 

بمركــز تلقــي الشــكايات مكلــف باســتقبال املرتفقيــن واإلصغــاء اليهــم وإطالعهــم علــى مســتجدات 

ومآل ملفاتهم. كما قامت بتعزيز أطرها بتوظيف متخصصين جدد في مجال االتصال والتواصل.

وفــي إطــار تفعليهــا ملقتضيــات القانــون رقــم 31.13 املتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى املعلومــة 

قامت رئاسة النيابة العامة بتعيين مكلف بتلقي طلبات الحصول على املعلومات، وشرعت أيضا في 

تنفيذ مقتضيات املادة 10 من نفس القانون املتعلقة بالنشر االستباقي للمعلومات وذلك بواسطة 

 جميــع وســائل النشــر املتاحــة ســواء اإللكترونيــة، عبــر بوابــة املوقــع اإللكترونــي الخــاص باملؤسســة، 

أو الورقية التي يشكل هذا التقرير إلى جانب الدراسات والدالئل املنجزة إحدى صورها.

وعلــى مســتوى آخــر، بــادر رئيــس النيابــة العامــة إلــى دعــوة واســتقبال أعضــاء لجنــة العــدل 

والتشــريع وحقــوق االنســان بمجلــس النــواب بتاريــخ 25 يونيــو 2019. وتــم إطالعهــم علــى حصيلــة 

عمــل رئاســة النيابــة العامــة منــذ تأسيســها واآلفــاق املســطرة لتطويــر عملهــا بمــا يعــزز اســتقالليتها 

ويعزز التكامل والتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، باإلضافة إلى إطالعهم على 

ســير العمــل بمصالــح املؤسســة وخاصــة علــى مســتوى تلقــي الشــكايات والتبليــغ عــن الرشــوة.

وفــي الســياق ذاتــه، نظمــت رئاســة النيابــة العامــة مجموعــة مــن اللقــاءات واأليــام الدراســية 

بشــراكة مــع عــدة مؤسســات وهيئــات وطنيــة ودوليــة، قصــد تعزيــز التعــاون والتنســيق فــي املواضيــع 
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ذات االهتمام املشترك. كما تمت مأسسة هذا التعاون عبر التوقيع على عدة اتفاقيات للشراكة، 

مــن بينهــا :

•  اتفاقية شراكة مع املعهد العالي لإلعالم واالتصال :

تهــدف هــذه االتفاقيــة إلــى تعزيــز قــدرات قضــاة النيابــة العامــة فــي مجــال التواصــل اإلعالمــي، 

واإلســهام فــي تكويــن الصحفييــن واإلعالمييــن فــي املجــاالت املرتبطــة بــأدوار ومهــام النيابــة العامــة، 

واملساهمة في نشر الثقافة القانونية املتعلقة بالصحافة لفائدة الطلبة الصحفيين والصحفيين 

املهنيين، وتعزيز التعاون في مجال إعداد أبحاث ودراسات حول مواضيع ذات االهتمام املشترك.

•  اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية ملراقبة وحماية املعطيات ذات الطابع الشخ�سي:

وتروم هذه االتفاقية التي تم توقيعها بتاريخ 17 يوليوز 2019، معالجة الشكايات واملحاضر 

والتقارير ذات الصلة بمخالفة أحكام القانون رقم 08-09 املتعلق بحماية املعطيات ذات الطابع 

الشــخ�ضي، وتبــادل الخبــرات والتجــارب فــي مجــال التكويــن والتدريــب، وذلــك مــن أجــل مكافحــة كل 

أشكال االعتداء على املعطيات الشخصية وتعزيز حرمة الحياة الخاصة.

3- الدبلوماسية القضائية :

عملــت رئاســة النيابــة العامــة علــى تعزيــز الدبلوماســية القضائيــة مــن خــالل انفتاحهــا علــى 

نظيراتهــا ببعــض الــدول علــى املســتويين اإلقليمــي والدولــي، وكــذا علــى بعــض املنظمــات واملؤسســات 

الدوليــة التــي تهتــم بحقلــي العدالــة وحقــوق االنســان. وتمكنــت فــي هــذا اإلطــار مــن توقيــع مذكــرات 

تفاهــم، تستشــرف آفاقــا جديــدة للتعــاون مســتقبال.

وهكــذا، صــادق مجلــس وزراء الخارجيــة بمجلــس أوروبــا بتاريــخ 2 مايــو 2019 باإلجمــاع علــى 

طلــب اململكــة املغربيــة منحهــا صفــة مالحــظ باملجلــس االستشــاري للــوكالء األوروبييــن.  ولإشــارة، 

نها 
ّ
فــإن منــح رئاســة النيابــة العامــة باململكــة املغربيــة إطــارا قانونيــا ضمــن هيكلــة املجلــس ســيمك

مــن االســتفادة مــن الخبــرات واآلليــات واآلراء االستشــارية املقدمــة مــن قبلــه، والتــي تهــم تطويــر أداء 

النيابــة العامــة، ودورهــا فــي حمايــة األفــراد وتكريــس ســيادة القانــون.

 وبتاريــخ 2 مايــو 2019 تــم إبــرام اتفاقيــة تعــاون مــع معهــد جنيــف لحقــوق االنســان. وهــي 

اتفاقية تروم تعزيز التعاون والشراكة في مجال نشر ثقافة حقوق اإلنسان والنهوض بها من خالل 
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تبــادل الخبــرات فــي مجــال التعــاون الفنــي والتقنــي وتنظيــم املؤتمــرات والنــدوات، وإعــداد الدراســات 

وتكويــن وتدريــب الفاعليــن فــي مجــال حقــوق االنســان، باإلضافــة إلــى تبــادل اإلصــدارات والبحــوث 

املنشــورة.

وعلــى مســتوى مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة القاســية أو املهينــة، تــم توقيــع 

مذكرة تفاهم بتاريخ 18 يوليوز 2019 مع مؤسسة DIGNITY، وهي منظمة غير حكومية دنماركية. 

تروم املذكرة تقاسم الخبرات واملمارسات الجيدة في مجال مناهضة التعذيب.

كمــا وقعــت رئاســة النيابــة العامــة بتاريــخ 22 أكتوبــر 2019 علــى مذكــرة تفاهــم مــع النيابــة 

العامــة بساوتوم�ضــي وبرانســيب. وتهــدف هــذه املذكــرة إلــى تعزيــز التعــاون فــي مجــال تقويــة قــدرات 

قضاة النيابة العامة في مجال حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد وغسل األموال وتمويل اإلرهاب 

والجريمــة عبــر الوطنيــة واملواضيــع األخــرى ذات االهتمــام املشــترك.

عالوة على ذلك، شهدت سنة 2019 توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة باململكة 

املغربيــة والنيابــة العامــة بجمهوريــة مصــر العربيــة، تــروم تعزيــز وتطويــر التعــاون بين الطرفين حول 

مكافحــة الجريمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة، باإلضافــة الــى دعــم التعــاون بينهمــا لتبــادل املعلومــات 

بشــأن الجرائــم وحــول النظــام القانونــي لكلتــا الدولتيــن، وتعزيــز التشــاور بشــأن األمــور القانونيــة 

املتصلــة بمراحــل إعــداد وتقييــم طلبــات املســاعدة القضائيــة وتبــادل زيــارات الخبــراء.

وتجسيدا لعالقات التعاون القضائي بين مؤسستي النيابة العامة بكل من اململكة املغربية 

واململكــة اإلســبانية، تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم وتعــاون بالربــاط بيــن رئاســة النيابــة العامــة باملغــرب 

والنيابــة العامــة للدولــة بإســبانيا وذلــك بتاريــخ 25 مــارس 2019. وتــروم املذكــرة تعزيــز التعــاون بيــن 

املؤسســتين عن طريق تبادل املعلومات بخصوص طلبات املســاعدة القضائية وتســليم املجرمين 

وحــول التشــريعات واألنظمــة القانونيــة واإلجــراءات التنفيذيــة الخاصــة بمكافحــة الجريمــة، ودعــم 

الجهــود فــي مجــال حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان والحريــات. وتهــدف املذكــرة تيســير التدريــب املنهــي 

وتنميــة قــدرات أعضــاء النيابــة العامــة بالدولتيــن، وتبــادل املعلومــات.

 فضــال عــن ذلــك، شــهدت ســنة 2019 تبــادل زيــارات املجاملــة مــع عــدد مــن رؤســاء النيابــات 

إلــى  تنتمــي  وشــخصيات  وفــود  عــدة  اســتقبال  وتــم  األجانــب.  القضائييــن  واملســؤولين  العامــة 
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مؤسســات حكوميــة وغيــر حكوميــة بهــدف تعريفهــم بالتطــورات والتحــوالت املتناميــة التــي شــهدتها 

بالدنــا فــي الســنوات األخيــرة، ال ســيما فيمــا يخــص اســتقالل الســلطة القضائيــة. ونذكــر مــن بيــن 

هــذه الشــخصيات، الســيدة املدعيــة العامــة لــدى املحكمــة الجنائيــة الدوليــة والســيدة املدعيــة 

العامــة للدولــة بمملكــة إســبانيا، والســيد النائــب العــام القطــري، والســيد رئيــس املحكمــة العليــا 

ورئيــس مجلــس القضــاء األعلــى بدولــة فلســطين، والســيد وزيــر العــدل األوكرانــي، والســيدة املديــرة 

التنفيذيــة ملكتــب اإلرهــاب باألمــم املتحــدة، ووفــد ممثــل للمنظمــة الدوليــة لقانــون التنميــة والبنــك 

األوروبي إلعادة االعمار والتنمية، باإلضافة الى اســتقبال وفد برملاني عماني تم خالله اســتعراض 

التجربــة املغربيــة فــي مجــال اســتقالل الســلطة القضائيــة.

ودعمــا للجهــود املبذولــة مــن طــرف رئاســة النيابــة العامــة خــالل الســنتين األوليتيــن مــن 

تأسيســها، فقــد عمــدت أيضــا إلــى املشــاركة فــي عــدة نــدوات ومؤتمــرات دوليــة تهــم مجــال العدالــة. 

فقــد شــكل مؤتمــر مراكــش الدولــي للعدالــة الــذي حظــي بالعنايــة املولويــة  وفــي هــذا الصــدد، 

السامية، واملنعقد بتاريخ 21 و22 أكتوبر 2019 حول موضوع »العدالة واالستثمار : التحديات 

والرهانــات«، مناســبة مهمــة أجــرى فيهــا رئيــس النيابــة العامــة عــددا مــن املباحثــات مــع باقــي رؤســاء 

النيابــات العامــة األجنبيــة والوفــود الرســمية املمثلــة للــدول املشــاركة. حيــث أجــرى لقــاءات مــع 

رؤســاء النيابــات العامــة بــكل مــن إســبانيا، بلجيــكا، هولنــدا، األردن، مدغشــقر، تركيــا. وتناولــت 

املحادثــات التجربــة املغربيــة فــي مجــال اســتقالل النيابــة العامــة وســبل تعزيــز التعــاون القضائــي مــع 

هــذه الــدول، مــن أجــل تعزيــز حمايــة حقــوق اإلنســان والتصــدي للجريمــة.

وعلى هامش نفس املؤتمر، وفي إطار تعزيز التعاون القضائي الدولي وبرامج التكوين لفائدة 

قضاة النيابة العامة، أجرى رئيس النيابة العامة مباحثات مع ســفيرة االتحاد األوروبي بالرباط، 

وأخــرى مــع املستشــار القانونــي لبرنامــج تطويــر القانــون التجــاري التابــع لــوزارة التجــارة األمريكيــة 

.CLDP

وعلــى املســتوى اإلقليمــي شــاركت رئاســة النيابــة العامــة فــي اجتمــاع جمعيــة املدعيــن األفارقــة 

بالقاهــرة، واملؤتمــر اإلقليمــي األول للشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا حــول موضــوع تعزيــز التعــاون 

الدولــي فــي مواجهــة التهديــد املتصاعــد لعمليــات تمويــل اإلرهــاب وغســل األمــوال. كمــا نظمــت فــي 

مدينة طنجة اجتماع املكتب التنفيذي لهذه الجمعية اإلقليمية. ومن جهة أخرى أشرفت رئاسة 
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 النيابــة العامــة علــى عقــد اجتمــاع اللجنــة الرباعيــة علــى مســتوى رؤســاء النيابــات العامــة يومــي 

11 و12 دجنبر 2019 بمراكش. وهو اجتماع يعكس الشراكة املتميزة التي تجمع النيابات العامة 

املتخصصــة بمكافحــة اإلرهــاب بــكل مــن اململكــة املغربيــة وفرنســا وإســبانيا وبلجيــكا، والتــي تســاهم 

بشــكل فعــال فــي التصــدي لخطــر اإلرهــاب ومواجهــة تحدياتــه، فــي تجســيد مثالــي لألســس التــي أرســتها 

االســتراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب.
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املحور الثاني - تقييم استقالل النيابة العامة : 

لئــن كان الدســتور قــد حــدد موقــع النيابــة العامــة كجــزء مــن الســلطة القضائيــة املســتقلة 

َر  ــّرِ
ُ
- كمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك فــي التقريريــن األول والثانــي لرئيــس النيابــة العامــة - وبالتالــي ق

اســتقاللها عــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، فــإن تنزيــل هــذا املقت�ضــى علــى أرض الواقــع ظــل 

يعرف بعض الصعوبات، التي نعتبرها عادية في مثل هذه الحاالت التي يتم فيها انفصال السلطات 

عن بعضها.مما يطبع هذا االنفصال ببعض التردد واالرتباك، الذي قد يصل إلى مستوى املقاومة 

فــي بعــض الحــاالت. بســبب عــدم ســهولة التخلــص مــن الثقافــات الشــائعة التــي ارتبطــت بالنظــام 

 قبل انفصال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وهي أمور يتم 
ً
القضائي الذي كان قائما

حلهــا عــادة بالحوارالجــدي البنــاء، القائــم علــى تحكيــم الدســتور، ومراعــاة املصالــح العليــا للوطــن 

واملواطــن، التــي تتجلــى - فــي حالــة تنزيــل اســتقالل النيابــة العامــة - فــي مراعــاة حســن ســير العدالــة 

وتطويــر أدائهــا؛ وبطبيعــة الحــال بإســناد أمــور تســييرها وتدبيــر أمورهــا كاملــة للجهــة القضائيــة التــي 

تــم نقــل الســلطات الرئاســية إليهــا )وهــي رئاســة النيابــة العامــة(.

وتــم  الــذي صاحــب تأســيس رئاســة النيابــة العامــة،  ولئــن كان الحــوار والنقــاش الهــادف، 

بينهــا وبيــن الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالعــدل، قــد أدى إلــى حــل الكثيــر مــن املســائل الخالفيــة. 

وهــي مناســبة لتقديــم الشــكر للســيد وزيــر العــدل وللمســؤولين املعنييــن باملوضــوع بالــوزارة، فــإن 

بعــض األمــور األخــرى وجــدت حلهــا عــن طريــق املؤسســات الدســتورية املختصــة. ويقصــد بهــا قــرار 

املحكمــة الدســتورية بشــأن مــدى دســتورية قانــون التنظيــم القضائــي، الــذي فصــل فــي االختــالف 

املتعلق بتفسير مفهوم اإلدارة القضائية وعالقتها باستقالل السلطة القضائية. وهو ما أدى - من 

الناحيــة النفســية علــى األقــل - إلــى اســتئناف الحــوار الهــادف بيــن الــوزارة املكلفــة بالعــدل ورئاســة 

النيابة العامة، من أجل تدبير بعض األمور التقنية واللوجستيكية - والذي كان قد توقف بسبب 

االختــالف فــي تحديــد بعــض املفاهيــم القانونيــة؛ وانعكــس علــى إســناد االختصــاص فــي موضوعــات 

قضائيــة إلــى اإلدارة بواســطة قانــون التنظيــم القضائــي.

إلــى  وأحيانــا غمــوض بعــض النصــوص،  فقــد أدى الفــراغ القانونــي،  ومــن جهــة أخــرى، 

اســتفحال الوضعيــة التنفيذيــة لبعــض األمــور الضروريــة إلنهــاء تنزيــل اســتقالل النيابــة العامــة 

عــن الســلطة التنفيذيــة )ممثلــة فــي وزارة العــدل(، باإلضافــة إلــى عــدم وجــود آليــات حــوار حقيقيــة 
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داخــل مؤسســات الســلطة القضائيــة نفســها، يمكنهــا أن تجيــب علــى األســئلة املتعلقــة باملتغييــرات 

الناتجــة عــن الوضــع الدســتوري الجديــد. ولذلــك ســنحاول فــي هــذا املقــام، إبــداء وجهــة نظرنــا فــي 

، ويراعــي 
ً
هــذه املواضيــع لكــي تكــون موضــوع نقــاش حقيقــي، جــاد ورصيــن، يســتند إلــى الدســتور أوال

املصالــح العليــا لســير املؤسســات القضائيــة بمــا يخــدم مصالــح العدالــة.

- اإلشــراك فــي التشــريع وتفعيــل آليــات التنســيق وتدبيــر الشــأن   
ً
أوال

: القضائــي املشــترك 

1-  القانون رقم 15-38 املتعلق بالتنظيم القضائي :

لقد سبق أن نبهنا في تقريرنا السابق لسنة 2018 إلى ضرورة التفعيل الجيد ملفهوم التعاون 

بين الســلطات املقرر بمقت�ضى الفصل األول من الدســتور1، والســيما في مرحلة صناعة التشــريع. 

مــع تأكيدنــا علــى أن املطلــوب فــي هــذه الحالــة ليــس هــو إشــراك مؤسســات الســلطة القضائيــة فــي 

وضــع النصــوص أو مناقشــتها، ألن هــذه األمــور ترجــع للســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة وحدهمــا، 

كمــا هــو مبيــن فــي الدســتور. ولكننــا اقترحنــا فقــط اســتعمال آليــة االستشــارة، والحصــول علــى رأي 

رئاســة النيابــة العامــة فــي املواضيــع التــي تهــم مهامهــا واختصاصاتهــا، وذلــك تفعيــال ملــا ذهــب إليــه 

املجلــس الدســتوري بشــأن إقامــة عالقــات تنســيق بيــن الســلطات لتحقيــق غايــات مشــتركة »مــن 

خالل تســهيل كل ســلطة ملهام الســلطة األخرى لوظائفها، خدمة للصالح العام«2. وهو منطق 

يتيحــه الدســتور بمقت�ضــى مبــدأ التشــاركية املنصــوص عليــه فــي الفصــل 6 كذلــك.

وهكــذا، فــإن الحكومــة )ممثلــة فــي وزارة العــدل( واكبــت مراحــل وضــع القانــون رقــم 38-15 

املتعلق بالتنظيم القضائي، الذي عرف مشروعه الذي صوت عليه مجلس النواب خالل الوالية 

السابقة لتأسيس السلطة القضائية وتنصيب مجلسها األعلى، ونقل السلطات املتعلقة بالنيابة 

العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. 

وقــد شــهد املشــروع خــالل مناقشــته بمجلــس املستشــارين - خــالل الواليــة الجاريــة - مــا يزيــد علــى 

مائة تعديل، العديد منها اقترحته الحكومة نفسها، دون أن تطلب أي استشارة من رئاسة النيابة 

 
ً
العامــة فــي األمــور التــي تهــم اختصاصاتهــا ومجــال عملهــا، فــي إطــار التعــاون بيــن الســلطات أو تنفيــذا

1  - أنظر تقرير 2018، الصفحات 45 وما بعدها.
- القــرار عــدد 991-16 الصــادر فــي 15 مــارس 2015 )جريــدة رســمية عــدد : 6458 بتاريــخ 30 مــارس 2016( بصــدد مــدى مالءمــة املــادة 54 مــن   2

القانــون التنظيمــي للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة للدســتور.
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ملبــدأ التشــاركية املقــرر بمقت�ضــى الدســتور. وهــو مــا أدى إلــى التصويــت علــى القانــون فــي قراءتــه 

الثانيــة مــن طــرف مجلــس النــواب بتاريــخ 18 دجنبــر 2018، والــذي أحــدث مؤسســة إداريــة جديــدة 

باملحاكم أسندها لكاتب عام، تابع لسلطة الوزير املكلف بالعدل، ولكنه في نفس الوقت )الكاتب 

العــام( يمــارس مهــام كتابــة الضبــط ويــرأس جميــع موظفــي كتابــة الضبــط. كمــا وحــد القانــون رقــم 

15-38 جميــع مكونــات املحكمــة )باســتثناء القضــاة( تحــت ســلطة الكاتــب العــام اإلداري، وأســند 

إليــه تدبيــر مهامهــم القضائيــة كذلــك. وشــمل هــذا التوحيــد كتابــة النيابــة العامــة وجميــع موظفيهــا 

وأطرهــا غيــر القضــاة، بمــن فيهــم املكلفــون باملهــام القضائيــة التــي تمارســها النيابــة العامــة.

كما تضمن القانون عدة مقتضيات أخرى تهم تفتيش املحاكم وكتابات الضبط من طرف 

املفتشــية اإلداريــة التابعــة لــوزارة العــدل، وأســند مهــام قضائيــة ملوظفيــن تحــت ســلطة الوزيــر 

)مثــال املــادة 54(1.

وقــد أصبــح الوضــع بالنســبة للنيابــة العامــة بعــد صــدور هــذا القانــون يقت�ضــي أن يتولــى 

الكاتب العام للمحكمة - املوضوع تحت ســلطة وزير العدل مباشــرة - تســيير كتابة النيابة العامة 

فــي جميــع مهامهــا. والتــي هــي فــي الحقيقــة مهــام قضائيــة تتعلــق بتدبيــر الشــكايات واملحاضــر وتحريــر 

مقررات قضاة النيابة العامة )مثل االستدعاءات أو األوامر باإليداع في السجن، التي تعتبر مفتاح 

الدعــوى العموميــة(، باإلضافــة إلــى ممارســة الكاتــب العــام اإلداري الخاضــع للســلطة الحكوميــة 

املكلفــة بالعــدل، ســلطته علــى املوظفيــن العامليــن بالنيابــات العامــة فــي املهــام املندرجــة فــي خانــة 

عالقــة النيابــة العامــة بســلطتها الرئاســية التسلســلية، والتــي يتجســد مــن خاللهــا اســتقالل النيابــة 

العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة )الفصــالن 110 و116 مــن الدســتور – الفقــرة األخيــرة(.

وبناء على إحالة مشروع القانون رقم 15-38 من طرف الحكومة على املحكمة الدستورية،  

ملراقبة مدى مالءمته للدستور، أصدرت املحكمة بتاريخ 8 فبراير 2019 قرارها عدد 89/19 م.د 

الذي حددت فيه مفهوم اإلدارة القضائية وعالقته باستقالل السلطة القضائية. 

وفي اعتقادنا أن األمر ما كان يحتاج إلى اللجوء إلى هذه املســاطر الدســتورية، لو توفر حوار 

جدي هادف بين وزارة العدل ومؤسســات الســلطة القضائية في تلك املرحلة2. وذلك ألن املجلس 

 قضائية صرفة.
ً
1- أحدثت هذه املادة مكتبا للمساعدة االجتماعية يتكون من موظفين يعملون تحت سلطة وزير العدل، ولكنهم يباشرون مهاما

- مرحلة وضع التعديالت الحكومية على مشروع القانون.  2
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الباب التمهيدي

الدســتوري ســبق لــه أن حــدد موضــوع اإلدارة القضائيــة بمناســبة مراقبتــه لدســتورية املــادة 54 

مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة )القــرار عــدد 16-991(. وتنــص املــادة 

»هيئــة مشــتركة بيــن املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة والــوزارة  54 املذكــورة علــى إحــداث 

املكلفــة بالعــدل، تتولــى التنســيق فــي مجــال اإلدارة القضائيــة، تعمــل تحــت إشــراف الرئيــس 

املنتــدب للمجلــس والوزيــر املكلــف بالعــدل كل فيمــا يخصــه، بمــا ال يتنافــى واســتقالل الســلطة 

 القضائية«. ويستشف من قراءة هذه الفقرة األولى من املادة 54، أن مجال عمل الهيئة املشتركة 

هــو التنســيق فــي اإلدارة القضائيــة، وبالتالــي فــإن اإلدارة القضائيــة تكــون موضــوع تنســيق، 

 لــإلدارة. كمــا أن حــدود التنســيق تنتهــي عنــد مالمســة املوضــوع 
ً
 حصريــا

ً
 وليســت اختصاصــا

– الــذي يتــم التنســيق بشــأنه – الســتقالل الســلطة القضائيــة. وهــو مــا يعنــي – مــن وجهــة نظرنــا 

على األقل – أنه كلما أصبح املوضوع يمس باستقالل السلطة القضائية، فإنه ينفلت عن تدبير 

الهيأة املشتركة، ويختص القضاء وحده بتدبيره. وهي عملية تقت�ضي الرجوع إلى املهام التي تقوم بها 

كتابة الضبط من أجل التعرف على نوعيتها وعالقتها باملساطر واإلجراءات القضائية املرتبطة بحل 

 النزاعات – الذي هو مهمة السلطة القضائية –. ولذلك فإن قيام أحد أطر كتابة النيابة العامة 

 للســلطة الحكوميــة املكلفــة بالعــدل – بمهمــة تتعلــق بتدبيــر العمــل 
ً
– وهــم موظفــون تابعــون إداريــا

القضائــي، الــذي يختــص بــه قضــاة النيابــة العامــة، يضفــي علــى تلــك املهمــة صفة العمل القضائي، 

الذي يجب أن يظل تحت سلطة املسؤول القضائي للنيابة العامة دون تدخل من أي جهة إدارية 

في ذلك، مراعاة الســتقالل النيابة العامة، بصفتها جزًء من الســلطة القضائية. ومثال ذلك قيام 

 املوظــف بتســجيل الشــكايات أو املحاضــر، أو تحريــر مراســالت وكيــل امللــك للشــرطة القضائيــة، 

أو لرئاسته القضائية التسلسلية، أو تحرير االستدعاءات للمثول أمام املحاكم أو األوامر باإليداع 

في السجن، وغيرها من اإلجراءات املنصوص عليها في قوانين اإلجراءات، أو املتعلقة بتدبير وتنظيم 

ســير امللفــات واملراســالت القضائيــة أو ترتيــب األرشــيف القضائــي والحفــاظ علــى ســرية مراســالت 

النيابــة العامــة أو تدبيــر موضــوع إحصائيــات القضايــا املســجلة بالنيابــة العامــة مثــال. فهــذه أعمــال 

قضائية صرفة، يختص بها قضاة النيابة العامة وحدهم. بيد أنه حينما يتعلق األمر بتدبير مواضيع 

 أخــرى مثــل بنايــات املحاكــم وأنظمــة املعلوميــات والوضعيــة اإلداريــة ملوظفــي النيابــات العامــة،

 أو تدبير املوارد املالية والوسائل اللوجستيكية التي تستعملها النيابة العامة في مهامها على سبيل 

املثال، فإن األمر يتعلق بموضوعات ذات طبيعة إدارية ينطبق عليها مفهوم اإلدارة القضائية، ألنها 

عمل إداري صرف، ولكنه مخصص لسير مهام قضائية. وبالتالي، فإنه وفقا للمادة 54 من القانون 
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التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية، يتطلب التنسيق بين الجهات اإلدارية والقضائية، 

 مــن أجــل حســن ســير القضــاء. وكمثــال علــى ذلــك فــإن نقــل موظــف مــن كتابــة النيابــة العامــة، 

 أو تعيين موظف جديد، أو إغالق مكاتب أو فضاءات أو أنظمة معلوماتية تستعملها النيابة العامة 

يتطلــب  أو املوافقــة علــى منــح عطلــة ملوظــف بكتابــة النيابــة العامــة  – علــى ســبيل املثــال –،   

التنســيق بين الجهة اإلدارية التابعة للوزارة املكلفة بالعدل، والجهة القضائية التي يشــرف عليها 

(، وذلــك للحفــاظ علــى املصلحــة القضائيــة. والغايــة مــن التنســيق واضحــة ألن 
ً
وكيــل امللــك )مثــال

 )وهذا اختصاص إداري صرف(، قد تتسبب في 
ً
موافقة املسؤول اإلداري على عطلة موظف مثال

 في فترة العطلة، مما يستدعي التنسيق لتدبير الوضعية دون 
ً
تعطيل عمل قضائي مهم كان مقررا

إلحــاق ضــرر بــأي جهــة )أي مراعــاة رغبــات املوظــف مــن جهــة، والحفــاظ علــى مصالــح املتقاضيــن 

وحسن سير العدالة من جهة أخرى، واحترام اإلجراءات اإلدارية والنصوص املنظمة لها من جهة 

 ثالثة(. ويمكن قياس باقي األمثلة على هذه الوضعية، حيث إن إغالق فضاء معين بالنيابة العامة 

أو توقيــف برنامــج معلوماتــي تســتعمله النيابــة العامــة قــد يــؤدي إلــى تعطيــل الخدمــات القضائيــة 

إذا تم دون تنسيق. وغاية التنسيق هي بال شك، تمكين كل جهة من مباشرة مهامها دون اإلضرار 

بمهــام الجهــات األخــرى. وهــي مســألة ممكنــة ومتاحــة متــى توفــرت اإلرادة لذلــك.

 وقــد انتبــه املجلــس الدســتوري منــذ البدايــة لهــذه الوضعيــة حيــن نــص فــي قــراره املشــار إليــه 

)عدد 991-16(1 »إنه لئن كانت اإلدارة العمومية موضوعة، بموجب الفصل 89 من الدستور، 

تحــت تصــرف الحكومــة، فــإن اإلدارة القضائيــة تتميــز عــن باقــي اإلدارات العموميــة بمســاهمتها 

املباشرة في تدبير الشؤون القضائية املندرجة بطبيعتها في مهام السلطة القضائية؛

وحيــث إن مبــدأ اســتقالل الســلطة القضائيــة عــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، 

املقــرر فــي الفصــل 107 مــن الدســتور، ال يمكــن اختزالــه فــي املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة 

واختصاصاتــه املحــددة فــي الفصــل 113 مــن الدســتور؛

وحيــث إن هــذا املبــدأ ال يمكــن إعمالــه دون توفــر املســؤولين القضائييــن علــى صالحيــة 

اإلشــراف علــى املصالــح اإلداريــة للمحاكــم؛

1- أنظــر الجريــدة الرســمية عــدد 6452 وتاريــخ 31 مــارس 2016. قــرار املجلــس الدســتوري بمناســبة البــت فــي دســتورية املــادة 54 مــن القانــون 
التنظيمــي للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة.
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وحيــث إن النظــام الدســتوري للمملكــة ال يقــوم فحســب علــى أســاس فصــل الســلط، بــل 

ينبنــي أيضــا علــى تــوازن هــذه الســلط وتعاونهــا، طبقــا ملــا نــص عليــه الدســتور فــي الفقــرة الثانيــة 

مــن فصلــه األول؛

وحيث إن مبدأ التعاون بين السلط يقت�سي، عند الحاجة، إقامة عالقات تنسيق بينها 

قصد تحقيق غايات مشتركة، من خالل تسهيل كل سلطة ملمارسة السلطة األخرى لوظائفها 

خدمة للصالح العام؛

وحيث إن حسن تدبير اإلدارة القضائية يندرج في الصالح العام«.

وإذا كان هذا هو رأي املجلس الدســتوري الســابق بمناســبة البت في دســتورية املادة 54 من 

القانــون التنظيمــي للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة، فــإن املحكمــة الدســتورية قــد أصــدرت 

بتاريخ 8 فبراير 2019 قرارها عدد 19-89 بشأن مراقبة دستورية قانون التنظيم القضائي عدد 

15-38 وأكــدت فيــه اتجــاه املجلــس الدســتوري الســابق.

ومما يستخلص من قرار املحكمة الدستورية في هذا الصدد : 

- ضرورة التمييز بين اإلدارة القضائية والعمل القضائي ملوظفي كتابة الضبط؛

الــذي يرتبــط بتســيير  إن مهــام اإلدارة القضائيــة تهــم التدبيــر اإلداري واملالــي للمحاكــم،   -

املمتلــكات واملــوارد املاليــة للمحاكــم وتدبيــر الوضعيــة املهنيــة للموظفيــن1؛

إن املهــام القضائيــة ملوظفــي كتابــة الضبــط هــي املرتبطــة باملهــام القضائيــة مثــل تلقــي   -

الشــكايات واملحاضــر واملقــاالت وتحريــر االســتدعاءات وحضــور االســتنطاق وتحصيــل 

...2؛ وتحريــر محاضــر الجلســات ومهــام التبليــغ والتنفيــذ  الرســوم القضائيــة، 

1- ممــا جــاء فــي القــرار بهــذا الخصــوص : »حيــث إن تبعيــة اإلدارة القضائيــة، فيمــا تمارســه مــن اختصاصــات إداريــة وماليــة، للــوزارة املكلفــة 
بالعــدل، هــي تبعيــة مشــروطة بضمــان اســتقالل الســلطة القضائيــة املمارســة مــن قبــل قضــاة األحــكام وقضــاة النيابــة العامــة، عبــر حصــر 

مداهــا فــي التدبيــر والتســيير اإلداري واملالــي للمحاكــم. 
وحيث إن التدبير اإلداري واملالي لإلدارة القضائية يرتبط بتسيير املمتلكات واملوارد املالية للمحاكم وتدبير الوضعية املهنية للموظفين«.
2- وقــد جــاء فــي قــرار املحكمــة الدســتورية بهــذا الشــأن : »حيــث إنــه إلــى جانــب األعمــال اإلداريــة واملاليــة لــإلدارة القضائيــة، فــإن هــذه األخيــرة 
 
ً
تتميــز عــن باقــي اإلدارات العموميــة، فــي أدائهــا لعمــل موســوم بالطبيعــة القضائيــة، مــا يضفــي خصوصيــة علــى نشــاط مرفــق العدالة قياســا
بباقــي املرافــق اإلداريــة األخــرى. فتلقــي الشــكايات، علــى ســبيل املثــال، واملحاضــر واملقــاالت وتحريــر االســتدعاءات - وحضــور االســتنطاق 
وتحصيــل الرســوم القضائيــة وأداء مهــام التبليــغ واملشــاركة فــي هيئــة الحكــم وتحريــر محاضــر الجلســات وعمــل التنفيــذ، أعمــال تنــدرج فــي 
خانــة الولــوج إلــى العدالــة وإجــراءات التقا�ســي، ممــا يســبغ صفــة مســاعدي القضــاء علــى هيئــة كتابــة الضبــط املشــكلة للمــورد البشــري 

لــإلدارة القضائيــة.=
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إن املهــام القضائيــة تنــدرج ضمــن مبــدأ اســتقالل القضــاء، ولذلــك فــإن ممارســتها مــن   -

 تحــت ســلطة وإشــراف الســلطات 
ً
طــرف موظفــي املحاكــم وكتابــات الضبــط تتــم حصريــا

القضائيــة1؛

- إن مهام اإلدارة القضائية، وإن كانت مهام إدارية، فإن ارتباطها بالعمل القضائي يقت�ضي 

من اإلدارة ممارستها تحت إشراف املسؤولين القضائيين2. 

كما أكدت املحكمة الدستورية بالنسبة لكتابة النيابة العامة ما يلي :

 
ً
- إن قضــاة النيابــة العامــة، إلــى جانــب قضــاة األحــكام يمارســون الســلطة القضائيــة طبقــا

للمادة 2 من القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية، من خالل مهامهم القضائية 

التــي يشــملها التنظيــم القضائــي؛

- إن العمل القضائي للنيابة العامة يتوقف على كتابة الضبط، لتدبير الشكايات واملحاضر 

ولتنفيــذ األوامــر الصــادرة عنهــا، وهــو مــا يقت�ضــي مراعــاة طبيعــة عمــل كتابــة الضبــط لــدى النيابــة 

العامــة املســتمدة مــن خصوصيــة عمــل النيابــة العامــة نفســها. كمــا يقت�ضــي تبعيــة موظفــي النيابــة 

العامــة للمســؤولين القضائييــن بحكــم أن تنفيــذ السياســة الجنائيــة وســير النيابــة العامــة موكــول، 

 للمــادة 110 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة، لجهــة قضائيــة هــي 
ً
طبقــا

الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض، رئيــس النيابــة العامــة3.

=وحيث إن الشــأن القضائي ليس باملوضوع املشــترك أو القابل للتنســيق بين الســلطتين التنفيذية والقضائية. بل هو اختصاص تنفرد 
بــه الســلطة القضائيــة ويمارســه قضــاة األحــكام وقضــاة النيابــة العامــة بــكل اســتقاللية، دون أي تدخــل مــن ســلطة دســتورية أخــرى، 

.
ً
 ملبــدأ اســتقالل الســلطة القضائيــة املكــرس دســتوريا

ً
احترامــا

وحيــث إنــه، يترتــب عــن ذلــك، أن ازدواجيــة املســؤولية باملحاكــم، )املنصــوص عليهــا فــي املــادة الســابعة »الفقــرة األولــى« مــن القانــون(، 
تنحصــر فــي املهــام اإلداريــة واملاليــة لــإلدارة القضائيــة، وال تمتــد لعملهــا القضائــي الخاضــع للســلطة املباشــرة للمســؤولين القضائييــن دون 

ســواهم«.
 للمــادة 23 )الفقرتيــن الثالثــة واألخيــرة( مــن 

ً
1- وقــد ورد فــي قــرار املحكمــة الدســتورية بهــذا الشــأن : »وحيــث إن الكاتــب العــام للمحكمــة، طبقــا

 موضــوع تحــت ســلطة 
ً
القانــون املحال،يعيــن مــن بيــن أطــر كتابــة الضبــط، ويمكنــه أن يباشــر مهــام كتابــة الضبــط، وهــو بهــذه الصفــة أيضــا

ومراقبــة الوزيــر املكلــف بالعــدل؛ وحيــث إن املقتضيــات املذكــورة ســتجعل مــن أحــد أعضــاء كتابــة الضبــط، فــي أدائــه لعمــل ذي طبيعــة 
 باستقالل السلطة القضائية 

ً
قضائية، موضوع تحت سلطة ومراقبة السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية، وهو ما يشكل مسا

وانتهــاكا ملبــدأ فْصــل الســلط«.
- وقــد جــاء فــي قــرار املحكمــة الدســتورية بهــذا الشــأن »حيــث إن قواعــد النجاعــة والحكامــة تقت�ســي إشــراف املســؤولين القضائييــن، علــى   2

املجاليــن اإلداري واملالــي لــإلدارة القضائيــة، ممــا ســيمكنهم مــن إيــالء عنايــة أكبــر ملهامهــم القضائيــة«.
- جــاء فــي قــرار املحكمــة الدســتورية املشــار إليــه : »وحيــث إن القانــون، موضــوع اإلحالــة، جعــل، بمقت�ســى الفقــرة األولــى مــن مادتــه 19، كتابــة   3

الضبــط هيئــة واحــدة خاضعــة للســلطة التسلســلية للكاتــب العــام؛
وحيث إن الدستور َميز، وفقا ملعيار مادي، بين عمل قضاة األحكام وقضاة النيابة العامة، بنصه في الفقرة الثانية من فصله 110، على 
أنــه »يجــب علــى قضــاة النيابــة العامــة تطبيــق القانــون. كمــا يتعيــن عليهــم االلتــزام بالتعليمــات الكتابيــة القانونيــة الصــادرة عــن الســلطة= 
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وإذا كانــت قــرارات املحكمــة الدســتورية ملزمــة لــكل الســلطات العامــة ولجميــع الجهــات 

اإلداريــة والقضائيــة، فــإن رئاســة النيابــة العامــة تأمــل أن تراعــى املقتضيــات الدســتورية املثــارة 

مــن طــرف املحكمــة الدســتورية عنــد إعــادة صياغــة مشــروع قانــون التنظيــم القضائــي فــي الفتــرة 

القادمــة. كمــا ترجــو أن يفتــح لهــا املجــال لــإدالء ببعــض االقتراحــات التــي تراهــا مالئمــة لتنظيــم 

النيابــات العامــة. باعتبــار املرحلــة الحاليــة، مرحلــة تأســيس وبنــاء ملؤسســات الســلطة القضائيــة، 

تقت�ضــي تقويــة ســبل التعــاون.

2- الهيأة املشتركة للتنسيق في مجال اإلدارة القضائية :

الســلطة  اســتقالل  بشــأن   2011 دســتور  عــن  املترتبــة  القانونيــة  املقتضيــات  تنزيــل  إن 

القضائيــة، ال يمكــن أن يتــم دون اســتحضار الوضــع الجديــد للســلطة القضائيــة. ويجــب التنبــه فــي 

هــذا الصــدد إلــى :

1-  أن الســلطة القضائيــة تشــمل قضــاء الحكــم وقضــاء النيابــة العامــة. ويتجلــى هــذا مــن 

سياق الباب السابع للدستور )الفصول من 107 إلى 128(، الذي عنى بالسلطة القضائية قضاة 

. كما يتجلى من قرار املجلس الدستوري رقم 16-992 بمناسبة 
ً
النيابة العامة وقضاة الحكم معا

بته في دستورية املادة 25 من القانون التنظيمي رقم 13-106 املتعلق بالنظام األسا�ضي للقضاة. 

وقــد جــاء فــي حيثيــات القــرار :

107 علــى أن »الســلطة القضائيــة مســتقلة عــن  »حيــث إن الدســتور نــص فــي فصلــه 

الســلطة التشــريعية وعــن الســلطة التنفيذيــة. وأن امللــك هــو الضامــن الســتقالل الســلطة 

القضائيــة«؛

=التــي يتبعــون لهــا«، وفــي فصلــه 128، علــى أنــه »تعمــل الشــرطة القضائيــة تحــت ســلطة النيابــة العامــة وقضــاة التحقيــق، فــي كل مــا يتعلــق 
باألبحــاث والتحريــات الضروريــة فــي شــأن الجرائــم وضبــط مرتكبيها وإلثبات الحقيقة«؛

وحيــث إن قضــاة النيابــة العامــة، إلــى جانــب قضــاة األحــكام، يمارســون الســلطة القضائيــة، طبقــا للمــادة الثانيــة مــن القانــون التنظيمــي 
املتعلــق باملجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة، مــن خــالل مهامهــم القضائيــة باملحاكــم التــي يشــملها التنظيــم القضائــي؛

وحيث إن العمل القضائي للنيابة العامة، يتوقف على عمل كتابة الضبط لتدبير الشكايات الواردة عليها ولتحرير محاضرها، ولتنفيذ 
األوامــر الصــادرة عنهــا، وهــو عمــل يقت�ســي، مــن جهــة، مراعــاة طبيعــة عمــل كتابــة الضبــط لــدى النيابــة العامــة املســتمدة مــن خصوصيــة 
عمــل هــذه األخيــرة، ومــن جهــة أخــرى، تبعيــة موظفــي النيابــة العامــة للمســؤولين القضائييــن، بحكــم أن تنفيــذ السياســة الجنائيــة وســير 
النيابــة العامــة موكــول، طبقــا للمــادة 110 مــن القانــون التنظيمــي املتعلــق باملجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة، لجهــة قضائيــة تتمثــل فــي 

الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض رئيــس النيابــة العامــة؛
وحيــث إنــه، بنــاء علــى مــا ســبق بيانــه، يكــون عــدم مراعــاة طبيعــة عمــل كتابــة النيابــة العامــة، فــي تنظيــم كتابــة الضبــط فــي هيئــة واحــدة، 

مخالفــا للدســتور«.
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وحيث إنه، يبين من الرجوع إلى أحكام الدستور أن هذا األخير لم يميز بين قضاة األحكام 

وقضــاة النيابــة العامــة إال فــي بعــض الجوانــب اللصيقــة بطبيعــة عمــل كل منهمــا، فقضــاة 

يتمتعــون  باعتبارهــم يتولــون الفصــل فــي النزاعــات والدعــاوى املعروضــة عليهــم،  األحــكام، 

بعــدم القابليــة للعــزل أو النقــل إال بمقت�ســى القانــون، وال يلزمــون إال بتطبيــق القانــون، وتكــون 

األحــكام النهائيــة الصــادرة عنهــم ملزمــة للجميــع، كمــا هــو مقــرر علــى التوالــي فــي الفصــول 108 

و110 )الفقــرة األولــى( و126 )الفقــرة األولــى( مــن الدســتور، فــي حيــن أن قضــاة النيابــة العامــة، 

باعتبارهــم يتولــون إقامــة الدعــوى العموميــة وممارســتها واملطالبــة بتطبيــق القانــون، يتعيــن 

عليهــم، إلــى جانــب ذلــك، االلتــزام بالتعليمــات الكتابيــة القانونيــة الصــادرة عــن الســلطة التــي 

يتبعــون لهــا، كمــا هــو محــدد فــي الفصــل 110 )الفقــرة الثانيــة( مــن الدســتور؛

وحيث إنه، مع مراعاة املقتضيات املذكورة الخاصة إما بقضاة األحكام أو بقضاة النيابة 

العامــة، فــإن الدســتور فــي باقــي أحكامــه املتعلقــة بالقضــاء متــع القضــاة جميعــا وبــدون تمييــز، 

بنفــس الحقــوق وألزمهــم بنفــس الواجبــات، كمــا أخضعهــم، لنفــس األحــكام، ســواء تعلــق األمــر 

باملهمــة العامــة املنوطــة بالقضــاة املتجليــة فــي حمايــة حقــوق األشــخاص والجماعــات وحريتهــم 

وأمنهــم القضائــي وتطبيــق القانــون )الفصــل 117(، أو بمنــع التدخــل فــي القضايــا املعروضــة 

 
ً
عليهــم، أو باعتبــار كل إخــالل مــن طرفهــم بواجــب االســتقالل والتجــرد خطــأ مهنيــا جســيما

)الفصــل 109(، أو بالحــق املخــول لهــم فــي حريــة التعبيــر وفــي اإلنخــراط فــي الجمعيــات وإنشــاء 

 جمعيــات مهنيــة ومنــع انخراطهــم فــي األحــزاب السياســية واملنظمــات النقابيــة )الفصــل 111(، 

أو بكــون املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة يســهر علــى تطبيــق الضمانــات املمنوحــة لهــم، 

 ،)113 )الفصــل   والســيما فيمــا يخــص اســتقاللهم وتعيينهــم وترقيتهــم وتقاعدهــم وتأديبهــم 

أو بمشاركتهم في انتخاب ممثلي القضاة في هذا املجلس )الفصل 115(؛

وحيــث إنــه، يبيــن مــن مجمــوع األحــكام املذكــورة أن الدســتور أضفــى صفــة »قضــاة« 

 منتميــن إلــى الســلطة 
ً
، ممــا يجعلهــم جميعــا

ً
علــى قضــاة األحــكام وعلــى قضــاة النيابــة العامــة معــا

 لذلــك، بصبغــة االســتقالل اللصيقــة 
ً
القضائيــة – وهــي ســلطة موحــدة – ومشــمولين، تبعــا

بهــذه الســلطة؛
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وحيــث إن االســتقالل عــن الســلطة التشــريعية وعــن الســلطة التنفيذيــة شــرط جوهــري 

لالنتمــاء إلــى الســلطة القضائيــة، األمــر الــذي يحــول دون إمــكان تولــي مــن ال ينتمــي إلــى الســلطة 

القضائيــة ملهــام قضائيــة وباألحــرى رئاســة هيئــة أساســية فيهــا تتمثــل فــي النيابــة العامــة؛

وحيث إن مبدأ تبعية قضاة النيابة العامة الوارد في الفقرة الثانية من الفصل 110 من 

الدستور، الذي يفرض عليهم »االلتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة 

التــي يتبعــون لهــا«، يعــد تبعيــة داخليــة تتــم وفــق تراتبيــة قضــاة النيابــة العامــة ومســتويات 

مســؤولياتهم، وال يمكــن أن تكــون – دون اإلخــالل بمبــدإ اســتقالل الســلطة القضائيــة عــن 

الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة – تبعيــة لجهــة خارجــة عــن الســلطة القضائيــة؛

وحيث إن صالحية وضع السياسة الجنائية.............؛

النيابــة  عمــل  لكــون  واعتبــارا  بيانــه،  ســبق  مــا  كل  علــى  تأسيســا  إنــه،  وحيــث 

للســلطات  املخولــة  الصالحيــة  مراعــاة  ومــع   ،
ً
قضائيــا  

ً
عمــال  

ً
دســتوريا يعــد  العامــة 

املمارســة،  ضــوء  علــى  الجنائيــة  السياســة  ومراجعــة  وضــع  فــي  املختصــة  الدســتورية 

القضائيــة–  الســلطة  مــن  جــزًء  قضاتهــا  يعــد  التــي   – العامــة  النيابــة  رئاســة   فــإن 

ال يمكــن إســنادها إال لجهــة تنتمــي إلــى هــذه الســلطة، ممــا يكــون معــه مــا تضمنتــه املــادة 25 

املذكــورة مــن وضــع قضــاة النيابــة العامــة تحــت ســلطة ومراقبــة الوكيــل العــام للملــك لــدى 

للدســتور«.  
ً
مطابقــا محكمــة النقــض، 

عــن ذلــك فــإن الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثانيــة مــن القانــون التنظيمــي املتعلــق   
ً
وفضــال

باملجلس األعلى للسلطة القضائية نصت على أنه »تماَرُس السلطة القضائية من قبل القضاة 

 مهامهــم القضائيــة باملحاكــم التــي يشــملها التنظيــم القضائــي للمملكــة«.
ً
الذيــن يزاولــون فعليــا

كمــا أن املــادة 3 مــن القانــون التنظيمــي املتعلــق بالنظــام األسا�ضــي للقضــاة تنــص : »يتألــف 

الســلك القضائــي باململكــة الخاضــع لهــذا النظــام األسا�ســي مــن هيئــة واحــدة، تشــمل قضــاة 

األحــكام وقضــاة النيابــة العامــة، املعينيــن بمحاكــم أول درجــة ومحاكــم االســتئناف ومحكمــة 

النقــض، املوجوديــن فــي إحــدى الوضعيــات املنصــوص عليهــا فــي املــادة 57 أدنــاه«1. كمــا يتجلــى 

1- تنص املادة 57 على أن كل قاض يوجد في إحدى الوضعيات التالية :
- وضعية القيام باملهام؛

- وضعية اإللحاق؛
- وضعية االستيداع«. كما يتجلى من املواد 58 إلى 95 في النظام األسا�ضي للقضاة.
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مــن املــواد األخــرى التــي تحــدد املناصــب القضائيــة )املــادة 4( واملســؤوليات القضائيــة )املــادة 5( 

والقضــاة باملحاكــم )املــواد مــن 6 إلــى 25(، أن األمــر يهــم مناصــب قضــاء الحكــم وقضــاء النيابــة 

العامــة علــى الســواء. وتنــص املــادة 24 بوجــه خــاص علــى إمكانيــة تعييــن القضــاة خــالل مســارهم 

املنهــي، إمــا قضــاة أحــكام أو قضــاة للنيابــة العامــة1؛

2- إن تدبيــر الوضعيــات واملهــام القضائيــة يتــم تحــت ســلطة وإشــراف ومراقبــة املؤسســات 

القياديــة للســلطة القضائيــة، التــي تتكــون مــن املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة ومــن رئاســة 

النيابــة العامــة كلٌّ فيمــا يخصــه. ويختــص املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة بتدبيــر الوضعيــة 

املهنيــة لجميــع القضــاة ســواء قضــاة الحكــم أو قضــاة النيابــة العامــة )املــواد مــن 65 إلــى 102 مــن 

القانــون التنظيمــي املتعلــق باملجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة(. باإلضافــة إلــى حمايــة اســتقاللهم 

)املــواد مــن 103 إلــى 107(. وكذلــك وضــع التقاريــر وإصــدار التوصيــات واآلراء حــول وضعيــة القضــاء 

ومنظومــة العدالــة )املــواد مــن 108 إلــى 113 مــن نفــس القانــون التنظيمــي(.

وأمــا رئاســة النيابــة العامــة )التــي تجــد أصلهــا الدســتوري فــي الســلطة الرئاســية التسلســلية 

لقضــاة النيابــة العامــة، املنصــوص عليهــا فــي الفقــرة األخيــرة مــن الفصــل 110 والفقــرة األخيــرة مــن 

الفصل 116 من الدستور(. والتي تم تعيينها في مؤسسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 

بمقت�ضــى الفقــرة األخيــرة مــن املــادة 66 مــن القانــون التنظيمــي املتعلــق باملجلــس األعلــى للســلطة 

القضائيــة، والتــي تســتند إلــى املقت�ضــى الدســتوري املنصــوص عليــه فــي الفقــرة األخيــرة مــن الفصــل 
116 مــن دســتور اململكــة، ومــن املــادة 110 مــن نفــس القانــون، وكذلــك املــادة 43 مــن القانــون 
التنظيمــي املتعلــق بالنظــام األسا�ضــي للقضــاة، )مــع اإلشــارة إلــى أن املــادة 43 تســتند إلــى مضمــون 

الفقرة األخيرة  من الفصل 110 من الدستور(. فإنها )أي رئاسة النيابة العامة(، تتولى ممارسة 

 الســلطة واإلشــراف والرقابــة علــى قضــاة النيابــة العامــة ومهامهــم، تبعــا ملــا تنــص عليــه املادتــان 

1 و2 من القانون 33.17 املتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل 

 للنيابــة العامــة وبســن قواعــد لتنظيــم رئاســة 
ً
العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض، بصفتــه رئيســا

النيابــة العامــة. وبطبيعــة الحــال فــإن رئيــس النيابــة العامــة )بهــذه الصفــة التــي يضطلــع بهــا الوكيــل 

العام للملك لدى محكمة النقض(، يمارس سلطة التسيير وإعطاء التعليمات القانونية الكتابية 

املنصوص عليها في الفقرة األخيرة من الفصل 110 من الدستور واملادة 43 من القانون التنظيمي 

للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة، باســتقالل عــن املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة. كمــا أنــه 

.
ً
1- وتسري املالحظة على باقي أحكام النظام األسا�ضي للقضاة، التي تشمل قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة معا
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يمــارس مهــام تقييــم أداء قضــاة النيابــة العامــة. هــذا التقييــم الــذي تنــص عليــه الفقــرة األخيــرة مــن 

الفصــل 116 مــن الدســتور والفقــرة األخيــرة مــن املــادة 66 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس األعلــى 

للســلطة القضائيــة، مــع مراعــاة املجلــس املذكــور لــه. وعــالوة علــى ذلــك أســند القانــون التنظيمــي 

 عن 
ً
للمجلس )املادة 110(، لرئيس النيابة العامة مهام تنفيذ السياسة الجنائية وجعله مسؤوال

ذلــك التنفيذ.

ويستخلص من ذلك أن تدبير الوضعية املهنية لقضاة النيابة العامة منذ تعيينهم بالسلك 

القضائــي إلــى حيــن إحالتهــم علــى التقاعــد يتــم مــن طــرف املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة. وأمــا 

تســييرهم فــي مهامهــم ومراقبتهــم فــي ذلــك فيعــود لرئاســة النيابــة العامــة؛

 يمارســون مهامهــم داخــل فضــاءات نفــس 
ً
3- إن قضــاة األحــكام، وقضــاة النيابــة العامــة معــا

املحاكــم املوجــودة بمختلــف مناطــق اململكــة. ويتقاســمون أحيانــا، نفــس وســائل العمــل املتاحــة 

بتلــك املحاكــم )كاألنظمــة املعلوماتيــة وفضــاءات االســتقبال وغيرهــا مــن الوســائل اللوجســتيكية 

 ال منــاص منــه؛
ً
واملاديــة(. ممــا يجعــل التنســيق بشــأن اســتعمال هــذه املــوارد العموميــة أمــرا

4- إن تدبيــر الوســائل املاديــة وامليزانيــات املخصصــة لســير املحاكــم والنيابــات العامــة بهــا، 

وكذلــك تدبيــر الوضعيــة املهنيــة للموظفيــن - غيــر القضــاة – العامليــن باملحاكــم وبالنيابــات العامــة، 

يتــم مــن طــرف  ووضــع وتســيير البرمجيــات املعلوماتيــة، وغيرهــا مــن املســائل املرتبطــة بــاإلدارة، 

الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالعــدل. ممــا يجعــل التنســيق بيــن هــذه الســلطة ومؤسســات الســلطة 

 كذلــك.
ً
 حتميــا

ً
القضائيــة أمــرا

وبعــد اســتحضار هــذه األمــور املســلم بهــا، يتضــح أن ممارســة مهــام الســلطة القضائيــة 

مــن طــرف قضــاة الحكــم وقضــاة النيابــة العامــة بمختلــف محاكــم اململكــة، التــي تقــع مواردهــا 

البشرية غير القضائية والوسائل املالية واإلدارية املتعلقة بتسييرها )املحاكم(، تحت سلطة 

الوزارة املكلفة بالعدل، يتطلب توفير آليات للتنسيق املستمر. وتعتبر الجهات الثالث املعنية 

)املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة ووزارة العــدل( معنيــة بتنظيــم 

هــذا التنســيق واإلشــراف عليــه. والســيما فــي املرحلــة الحاليــة، التــي يتــم فيهــا تأســيس الســلطة 

والتــي تقت�ســي بالضــرورة وضــع الحــدود الالزمــة لتحديــد اختصــاص الجهــات  القضائيــة. 

العدالــة ونجاعتهــا،  مــن أجــل انســياب أداء  وتنظيــم التواصــل والتنســيق بينهــا،  املختلفــة، 

وحســن تصريــف أشــغالها وتوفيــر خدمــات جيــدة للمتقاضيــن.
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وفــي البدايــة اعتبــرت رئاســة النيابــة العامــة أن مقتضيــات املــادة 54 مــن القانــون التنظيمــي 

كافيــة إلحــداث آليــة للتنســيق يكــون بمقدورهــا  املتعلــق باملجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة1، 

تسهيل عمليات التنسيق في املسائل اإلدارية املشتركة بين اإلدارة وقضاة الحكم والنيابة العامة. 

ولذلك بادرت رئاسة النيابة العامة إلى مخاطبة السيد الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة 

القضائية2 من أجل التفضل بالدعوة الجتماع بين املجلس ورئاسة النيابة العامة والوزارة املكلفة 

 علــى نســخة مــن مشــروع إحــداث الهيــأة 
ً
بالعــدل. كمــا وجهــت إليــه مالحظاتهــا بعــد اطالعهــا َعَرضــا

املشــتركة3، تثمن فيه مشــروع القرار، وتقترح أن تضاف إلى تركيبة اللجنة تمثيلية رئاســة النيابة 

العامــة، بعدمــا لوحــظ أن املشــروع اقتصــر علــى تمثيليــة املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة ووزارة 

العــدل. وقــد اقترحــت رئاســة النيابــة العامــة إضافــة كاتبهــا العــام ورؤســاء األقطــاب بهــا إلــى عضويــة 

الهيأة املشتركة، على غرار ممثلي املجلس األعلى للسلطة القضائية ومديري الوزارة املكلفة بالعدل. 

وذلــك مــن أجــل تســهيل عمليــة التنســيق بيــن مكونــات املحكمــة الثالثــة )قضــاء الحكــم والنيابــة 

العامــة وكذلــك وزارة العــدل(. وذلــك ألن األقطــاب اإلداريــة للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة 

املمثلة في الهيأة، ال تمارس أي دور رقابي أو تسييري على قضاة النيابة العامة في مهامهم. ألن هذه 

 ملقتضيات املادة 4 من القانون 
ً
، أقطاب رئاسة النيابة العامة املحدثة وفقا

ً
 املهام تباشرها حصرا

17-33 املتعلــق بنقــل اختصاصــات الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالعــدل إلــى الوكيــل العــام للملــك 

 للنيابــة العامــة، وبســن قواعــد لتنظيــم رئاســة النيابــة العامــة.
ً
لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا

غيــر أنــه يبــدو أن هــذا االقتــراح لــم يحــض بالقبــول، حيــث اطلعنــا بالجريــدة الرســمية عــدد 

6792 بتاريــخ 4 يوليــوز 2019، علــى القــرار املشــترك بيــن الرئيــس املنتــدب للمجلــس األعلــى للســلطة 

القضائيــة والوزيــر املكلــف بالعــدل عــدد 712.18 املــؤرخ فــي 17 يونيــه 2019. والــذي تبيــن منــه أن 

العضويــة فــي الهيئــة املشــتركة تــم قصرهــا علــى بعــض أعضــاء املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة 

1- تنــص املــادة 54 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة : »تحــدث هيئــة مشــتركة بيــن املجلــس والــوزارة املكلفــة بالعــدل تتولــى 
 التنســيق فــي مجــال اإلدارة القضائيــة، تعمــل تحــت إشــراف كل مــن الرئيــس املنتــدب للمجلــس والوزيــر املكلــف بالعــدل، كل فيمــا يخصــه، بمــا 

ال يتنافى واستقالل السلطة القضائية.
يحدد تأليف الهيئة املذكورة واختصاصاتها بقرار مشترك للرئيس املنتدب للمجلس والوزير املكلف بالعدل.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
عــالوة علــى ذلــك، يمكــن للوزيــر املكلــف بالعــدل حضــور اجتماعــات املجلــس مــن أجــل تقديــم بيانــات ومعلومــات تتعلــق بــاإلدارة القضائيــة أو أي 

موضــوع يتعلــق بســير مرفــق العدالــة، بمــا ال يتنافــى واســتقالل الســلطة القضائيــة، وذلــك بطلــب مــن املجلــس أو الوزيــر.
2- كتاب عدد 2س/ر.ن.ع/د بتاريخ 05 يناير 2018.

   - وكتاب عدد 83 س/ر.ن.ع/د بتاريخ 9 فبراير 2018.
3 - كتاب عدد 124 س/ر.ن.ع/د بتاريخ 23 فبراير 2018.
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الذيــن يمثلــون وزارة  باإلضافــة إلــى األعضــاء  وأمينــه العــام وعلــى رؤســاء األقطــاب اإلداريــة بــه. 

العــدل1. وبمجــرد االطــالع علــى هــذا القــرار بــادرت رئاســة النيابــة العامــة إلــى مراســلة الســيد وزيــر 

العــدل2 والســيد الرئيــس املنتــدب للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة3، إلشــعارهما بــأن رئاســة 

النيابة العامة مؤسسة مستقلة في مهامها القضائية عن املجلس األعلى للسلطة القضائية، وبأن 

القانــون رقــم 33.17 نــص علــى توفرهــا علــى بنيــات إداريــة وماليــة وتقنيــة خاصــة بهــا. وأن املصلحــة 

 
ً
القضائيــة تقت�ضــي توفيــر آليــة للتنســيق فــي مجــال اإلدارة القضائيــة بيــن املؤسســات الثــالث، نظــرا

الســتعمالها نفــس املــوارد البشــرية واإلمكانــات املاديــة والفضــاءات داخــل بنايــات املحاكــم. ولذلــك 

اقترحــت رئاســة النيابــة العامــة علــى الســيد وزيــر العــدل التفكيــر فــي تقديــم مشــروع قانــون لتعديــل 

املادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية، من أجل جعل رئاسة النيابة 

 فــي عمليــة التنســيق موضــوع تلــك املــادة. أو النظــر فــي إمكانيــة إيجــاد نــص 
ً
 أساســيا

ً
العامــة طرفــا

تنظيمــي مناســب يســمح بإصــدار قــرار مشــترك بيــن الوزيــر ورئيــس النيابــة العامــة.

وبذلك أق�سى القرار املشترك رقم 18-712 النيابة العامة من عملية التنسيق في مجال 

اإلدارة القضائيــة، رغــم تواجدهــا داخــل محاكــم اململكــة واعتمادهــا علــى الوســائل املشــتركة 

ألداء مهامهــا. ولذلــك فــإذا كان القــرار املشــترك بيــن الســيدين الرئيــس املنتــدب ووزيــر العــدل 

قــد اعتمــد القــراءة الحرفيــة للنــص واقتصــر علــى تمثيليــة املجلــس والــوزارة فــي الهيــأة، فــإن هذا 

 يقت�ســي معالجتــه عــن طريــق املبــادرة إلــى عــرض مشــروع قانــون 
ً
 قانونيــا

ً
الوضــع يخلــق فراغــا

علــى البرملــان لتعديــل املــادة 54 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة 

1- تنــص املــادة 4 مــن القــرار املشــترك : »تتألــف الهيئــة املشــتركة عــالوة علــى الرئيــس املنتــدب للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة والوزيــر املكلــف 
بالعــدل، مــن :

- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛
- املدير العام للمعهد العالي للقضاء؛

- األمين العام للمجلس األعلى للسلطة القضائية؛
- الكاتب العام لوزارة العدل؛

- املفتش العام للشؤون القضائية؛
- عضو من املجلس األعلى للسلطة القضائية، يعينه الرئيس املنتدب للمجلس؛

- رئيس قطب الشؤون اإلدارية والتكوين باملجلس األعلى للسلطة القضائية؛
- رئيس قطب الشؤون املالية والتجهيز باملجلس األعلى للسلطة القضائية؛

- مدير الشؤون املدنية بوزارة العدل؛
- مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل؛

- مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل.
2 - كتاب عدد 297 ر.ن.ع/د بتاريخ 17 يوليوز 2019.
3 - كتاب عدد 298 ر.ن.ع/د بتاريخ 17 يوليوز 2019.
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ْين املذكوَرْيــن ُيضــاف إليــه رئيــس النيابــة العامــة، 
َ
بمــا يســمح بإيجــاد قــرار مشــترك بيــن املســؤول

ويســتوعب ممثليــن عــن هــذه الرئاســة، علــى غــرار ممثلــي املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة 

والــوزارة املكلفــة بالعــدل.

وأمــا إذا تــم تغليــب املصلحــة العامــة القضائيــة، وبالنظــر ألن األمــر يتعلــق فقــط بهيــأة 

للتنســيق اإلداري، مهمتهــا هــي تدبيــر بعــض االختالفــات وتنظيــم تدبيــر املــوارد البشــرية واملاديــة 

للمحاكم، والتنسيق بين مؤسسات السلطة القضائية والوزارة املكلفة بالعدل، فإنه ال مانع 

مــن تعديــل القــرار بمــا يســمح علــى األقــل بإضافــة الكاتــب العــام لرئاســة النيابــة العامــة ورؤســاء 

األقطــاب إلــى عضويــة الهيــأة املشــتركة للتنســيق اإلداري، لتمثيــل النيابــة العامــة ألنهــا طــرف 

أسا�ســي داخــل الهيــاكل القضائيــة باملحاكــم.

ولذلــك فإننــا نثيــر االنتبــاه إلــى هــذه الوضعيــة غيــر الســليمة التــي تجعــل النيابــة العامــة 

 باملصلحة العامة. ونأمل 
ً
خارج عملية التنســيق في مجال اإلدارة القضائية. ونعتبر ذلك ضارا

أن تســتجيب الحكومــة للمالحظــات املرفوعــة بهــذا الشــأن إلــى الســيد وزيــر العــدل. 

3- التفتيش القضائي وتفقد النيابات العامة :

مــن املواضيــع الهامــة املرتبطــة بتدبيــر الشــأن القضائــي املشــترك، والتــي تأخــر تنظيمهــا علــى 

ضوء الوضع القضائي الجديد، موضوع تفتيش املحاكم والنيابات العامة. هذه املهمة التي كانت 

مســندة قبــل اســتقالل الســلطة القضائيــة وإحــداث رئاســة النيابــة العامــة إلــى املفتشــية العامــة 

لــوزارة العــدل، والتــي كا ن الوزيــر هــو الــذي يعيــن أعضاءهــا مــن بيــن القضــاة.  وقــد نــص الفصــل 13 

من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338-74-1 )15 يوليوز 1974( املتعلق بالتنظيم القضائي 

علــى مــا يلــي :

»يقصــد مــن تفتيــش املحاكــم بصفــة خاصــة تقييــم تســييرها وكــذا تســيير املصالــح التابعة 

لهــا والتنظيمــات املســتعملة وكيفيــة تأديــة موظفيهــا مــن قضــاة وكتــاب الضبط لعملهم.

 أو عــدة قضــاة مــن محكمــة النقــض 
ً
 ولهــذه الغايــة يســوغ لوزيــر العــدل أن يعيــن قاضيــا

 أو مــن يزاولــون عملهــم بــاإلدارة املركزيــة بالــوزارة للقيــام بتفتيــش املحاكــم غيــر محكمــة النقــض 

أو للبحث في وقائع محددة.
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يتوفر املفتشون على سلطة عامة للتحري والتحقق واملراقبة، ويمكنهم على الخصوص 

استدعاء القضاة وموظفي املحاكم واالستماع إليهم واالطالع على جميع الوثائق املفيدة.

 غيــر أنــه إذا كانــت التحريــات تتعلــق بقــاض وجــب أن يكــون املفتــش مــن نفــس الدرجــة 

أو أعلى درجة ممن يجرى في شأنه التفتيش.

 إلى وزير العدل مع مستنتجات املفتشين واقتراحاتهم«.
ً
ترسل تقارير التفتيش حاال

كمــا تولــت الفصــول مــن 14 إلــى 21 مــن التنظيــم القضائــي تحديــد شــروط تفتيــش املحاكــم 

ومراقبتهــا مــن طــرف املســؤولين القضائييــن بمحاكــم االســتئناف ومحاكــم أول درجــة كل فيمــا 

يخصــه )املحاكــم والنيابــات العامــة(.

ويبــدو مــن هــذه املقتضيــات أن املفتشــية العامــة لــوزارة العــدل، كانــت تقــوم قبــل تأســيس 

الســلطة القضائيــة بعــدة مهــام تحــت ســلطة وزيــر العــدل. ويمكــن تلخيــص هــذه املهــام فيمــا يلــي :

1-  التحقيــق فــي املــادة التأديبيــة املتعلقــة بالقضــاة، حيــث كان املفتشــون يبحثــون ويحققــون 

في املخالفات التأديبية املنسوبة إلى القضاة، سواء قضاة األحكام أو قضاة النيابة العامة1. وتحال 

تقاريــر التفتيــش علــى الوزيــر بصفتــه نائــب رئيــس املجلــس األعلــى للقضــاء، ليقــرر علــى إثرهــا مــا يــراه 

؛
ً
 تأديبيا

ً
، والســيما إحالة القا�ضي املعني إلى املجلس األعلى للقضاء باعتباره مجلســا

ً
مناســبا

2-  إجــراء زيــارات تفقديــة للمحاكــم والنيابــات العامــة لديهــا لتفتيشــها، وذلــك عــن طريــق 

االطــالع علــى كيفيــات ســير العمــل وتنظيــم املهــام بهــا. ورفــع تقاريــر بذلــك إلــى الوزيــر، تتــم دراســتها 

مــن قبــل املديريــات املركزيــة، مــن أجــل تمكينهــا مــن ممارســة املهــام التدبيريــة للوزيــر وتنفيــذ البرامــج 

املتعلقــة بالتســيير والتأطيــر. بحيــث تمكــن هــذه التقاريــر الوزيــر مــن التعــرف علــى ســير املحاكــم 

والنيابــات العامــة، ورصــد مكامــن الخلــل أو النقــص مــن أجــل تقويمهــا والتعــرف علــى التجــارب 

الناجحــة مــن أجــل تعميمهــا.

املحاكــم والنيابــات العامــة فــي الجانبيــن  كمــا تســمح هــذه الزيــارات بتقييــم مســتوى أداء 

القضائــي واإلداري.

1- الفصل 13 من القانون رقم 1.74.338 املتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
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ويســمح قانــون التنظيــم القضائــي بتكليــف املســؤولين القضائييــن )الرؤســاء األولــون ملحاكــم 

االســتئناف املختلفــة، والــوكالء العامــون للملــك لديهــا(، كل فيمــا يخصــه بالقيــام بمهــام التفتيــش1 

محاكــم الدرجــة األولــى التابعــة الختصاصهــم النوعــي والترابــي2، وتحــال تقاريــر هــذه الزيــارات علــى 

الوزيــر )املفتشــية العامــة(، ليرتــب عليهــا نفــس اآلثــار الســابقة.

 وقد جرت العادة أن يحدد الوزير بتنســيق مع املفتشــية العامة للوزارة واملديريات املركزية 

- والســيما املديريتــان القضائيتــان - )مديريــة الشــؤون املدنيــة ومديريــة الشــؤون الجنائيــة والعفــو( 

فــي مطلــع كل ســنة الئحــة املحاكــم التــي ســتتم زيارتهــا خــالل الســنة مــن طــرف املفتشــية العامــة، 

والئحــة محاكــم الدرجــة األولــى التــي ســتخضع للتفتيــش التسلســلي الالمركــزي.

 مــع مقتضيــات التنظيــم القضائــي الســابق، الــذي كان يمنــح 
ً
وقــد كان هــذا الوضــع منســجما

للوزيــر املكلــف بالعــدل عــدة صالحيــات، تقت�ضــي أن يتوفــر علــى آليــة مثــل املفتشــية العامــة للــوزارة 

مــن أجــل االضطــالع بهــا. ويتجلــى ذلــك فيمــا يلــي :

أ- إن الوزيــر كان هــو نائــب رئيــس املجلــس األعلــى للقضــاء. وهــو الــذي يتــرأس املجلــس املذكــور 

نيابة عن جاللة امللك. ولذلك فإنه كان يسير مهام املفتشية العامة ذات الصلة باملجلس، والسيما 

ما تقتضيه الصالحيات التأديبية )للمجلس( من أبحاث وتحريات وتحقيقات في املخالفات املهنية 

املنسوبة لقضاة املحاكم وقضاة النيابة العامة على السواء.

املتعلقــة   2011 وبديهــي أن هــذه املهمــة قــد انتقلــت بنــاء علــى تفعيــل مقتضيــات دســتور 

باســتقالل الســلطة القضائيــة إلــى املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة. حيــث أصبــح هــذا املجلــس 

 وحده باملادة التأديبية. كما أن الدستور خوله إمكانية االستعانة بقضاة مفتشين، حيث 
ً
مختصا

 نصــت الفقــرة 3 مــن الفصــل 116 مــن الدســتور : »يســاعد املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة، 

في املادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة«.

للســلطة  األعلــى  للمجلــس  التنظيمــي  القانــون  مــن   53 املــادة  نصــت  الصــدد  هــذا  وفــي 

القضائيــة علــى توفــر »املجلــس علــى مفتشــية عامــة للشــؤون القضائيــة يحــدد القانــون تأليفهــا 

1 - كما تشــمل هذه املهام موظفي املحاكم. غير أنه جرت العادة أن تتم هذه املهمة كذلك من طرف مديرية املوارد البشــرية، وبالنســبة لصناديق 
املحاكم من طرف مديرية امليزانية بالوزارة.

( بالتفتيش التسلسلي الالمركزي.
ً
2- تسمى )ُعْرفا
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واختصاصاتهــا وقواعــد تنظيمهــا وحقــوق وواجبــات أعضائهــا«. كمــا عهــدت للمفتــش العــام 

باإلشــراف علــى املفتشــية1.

ْنقــل مهــام إجــراء األبحــاث والتحريــات فــي املــادة التأديبيــة 
ُ
ولذلــك فإنــه مــن البديهــي اآلن، أن ت

إلــى املفتشــية العامــة للشــؤون  )قضــاة حكــم أو قضــاة نيابــة عامــة(،  املتعلقــة بســائر القضــاة 

. وينبغــي أن تنــص 
ً
القضائيــة. التــي تباشــرها لفائــدة املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة حصريــا

، حيــث يتولــى 
ً
 أن هــذا مــا يجــرى بــه العمــل حاليــا

ً
القوانيــن املســتحدثة لهــذه الغايــة علــى ذلــك. علمــا

املفتش العام للشؤون القضائية املعين بظهير هذه املهمة. رغم عدم صدور أي قانون ينظم مهام 

املفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة؛

ب- إن الوزير املكلف بالعدل كان هو املشــرف على اإلدارة القضائية بمفهومها الواســع، أي 

علــى املهــام اإلداريــة واملاليــة للمحاكــم، وكذلــك علــى املهــام القضائيــة التــي تمارســها كتابــة الضبــط. 

ولذلــك، فــإن املفتشــية العامــة لــوزارة العــدل كانــت تقــوم بتتبــع عمــل املحاكــم والعامليــن بهــا مــن 

قضاة وموظفين، تحت سلطته، وتحيل تقارير التفتيش عليه، الستعمالها في غير املادة التأديبية، 

مــن أجــل تطويــر األداء القضائــي، وكذلــك لتقييــم القائميــن بــه. وهــي مهمــة مركبــة تقت�ضــي مــن جهــة 

تقييــم أداء القضــاة وموظفــي املحاكــم كل فيمــا يخصــه. ومــن جهــة أخــرى تســمح للوزيــر باتخــاذ 

اإلجــراءات التــي يراهــا مناســبة لتصحيــح وضعيــات التســيير القضائــي وتحســينه. وتدبيــر األمــور 

املتعلقــة بالنجاعــة القضائيــة. وتنظيــم برامــج التكويــن والتأطيــر القضائــي واإلداري.

ويبــدو أن هــذه املهــام لــم تعــد كلهــا بيــد الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالعــدل بعــد اســتقالل 

الســلطة القضائيــة، التــي انتقــل إليهــا تدبيــر الشــأن القضائــي، وأصبــح مــن اختصاصهــا وحدهــا.  

مــا عــدا مــا يتعلــق بموضــوع اإلدارة القضائيــة، الــذي - وإن ظــل مــن اختصــاص الوزيــر املكلــف 

بالعدل - فإنه أصبح موضوع تنسيق بينه وبين السلطة القضائية. ويتجلى ذلك من قرار املجلس 

الدســتوري عــدد 991-16  بمناســبة بتــه فــي دســتورية املــادة 54 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس، 

وقــرار املحكمــة الدســتورية عــدد 19-89 الصــادر بتاريــخ 8 فبرايــر 2019 بشــأن قانــون التنظيــم 

القضائــي.

1- يتــم تعييــن املفتــش العــام للشــؤون القضائيــة بظهيــر باقتــراح مــن الرئيــس املنتــدب بعــد استشــارة أعضــاء املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة. وقــد 
كان املفتــش العــام لــوزارة العــدل - نفســه - يعيــن بظهيــر قبــل دخــول الفصــل 92 مــن دســتور 2011 حيــز التنفيــذ، حيــث أصبــح هــذا التعييــن يتــم 

مــن قبــل مجلــس الحكومــة.
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وألن الســلطة القضائيــة نفســها تضــم مؤسســتين قياديتيــن همــا املجلــس األعلــى للســلطة 

التأسيســية  املرحلــة  فــإن  ولــكل مؤسســة اختصاصاتهــا،  العامــة،  النيابــة  القضائيــة ورئاســة 

تقت�ضي تنظيم الشأن القضائي في هذا املجال، بما يوافق االختصاصات املخولة لكل واحدة من 

املؤسســتين بمقت�ضى الدســتور والقانون التنظيمي للمجلس األعلى للســلطة القضائية والقانون 

الــذي تــم بمقتضــاه نقــل   33.17 والقانــون رقــم  التنظيمــي املتعلــق بالنظــام األسا�ضــي للقضــاة، 

صالحيــات الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالعــدل علــى النيابــة العامــة إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى 

 للنيابــة العامــة وبســن قواعــد لتنظيــم رئاســة النيابــة العامــة.
ً
محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا

وبالنظــر إلــى تأســيس الســلطة القضائيــة ابتــداء مــن يــوم 6 أبريــل 2017، ورئاســة النيابــة 

العامة ابتداء من 7 أكتوبر 2017، فإن أغلب االختصاصات التي كانت مسندة إلى الوزير املكلف 

بالعــدل، والتــي كان يضطلــع بهــا بواســطة املفتشــية العامــة للــوزارة، قــد انتقلــت إلــى املؤسســات 

القضائيــة املحدثــة، والســيما املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة.

فــإذا كان املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة قــد انتقلــت إليــه اختصاصــات تأديــب القضــاة، 

التــي كانــت موكولــة للمجلــس األعلــى للقضــاء الســابق. وخولــه الدســتور إمكانيــة االســتعانة بقضــاة 

35 مــن القانــون  53 مــن الدســتور(. وهــو مــا ترجمتــه املــادة  مفتشــين مــن ذوي الخبــرة )الفصــل 

التنظيمــي للمجلــس بتوفــر املجلــس علــى »مفتشــية عامــة للشــؤون القضائيــة يحــدد القانــون 

تأليفهــا واختصاصاتهــا وقواعــد تنظيمهــا وحقــوق وواجبــات أعضائهــا ...«. فــإن تســيير مهــام 

قضــاة النيابــة العامــة، واإلشــراف علــى عملهــم ومراقبــة أدائهــم القضائــي، قــد انتقلــت إلــى رئيــس 

النيابة العامة، في إطار منظور الدستور للسلطة الرئاسية التسلسلية التي يتبع لها قضاة النيابة 

 العامــة )الفقــرة األخيــرة مــن الفصــل 110(. وهــو مــا ترجمتــه املــادة 43 مــن القانــون التنظيمــي عــدد 

13-106 املتعلــق بالنظــام األسا�ضــي للقضــاة التــي نصــت علــى أنــُه : »تطبيقــا ألحــكام الفقــرة الثانيــة 

مــن الفصــل 11 مــن الدســتور، يجــب علــى قضــاة النيابــة العامــة تطبيــق القانــون، كمــا يتعيــن 

عليهــم االلتــزام بالتعليمــات الكتابيــة القانونيــة الصــادرة عــن الســلطة التــي يتبعــون لهــا وفــق 

الشــروط والكيفيــات املحــددة فــي القانــون.

كمــا يلتــزم قضــاة النيابــة العامــة باالمتثــال لألوامــر واملالحظــات القانونيــة الصــادرة عــن 

رؤســائهم التسلســليين«. 
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كمــا انتقلــت مهــام تقييــم أداء أعضــاء النيابــة العامــة إلــى رئيســها )الوكيــل العــام للملــك لــدى 

محكمة النقض( بمقت�ضى الفقرة األخيرة من الفصل 116 من الدستور، التي نصت على أن املجلس 

األعلى للسلطة القضائية يراعي في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة تقارير التقييم املقدمة من 

قبل السلطة التي يتبعون لها. وهو ما تولت الفقرة األخيرة في املادة 66 من القانون التنظيمي املتعلق 

 ألحكام 
ً
باملجلس األعلى للسلطة القضائية ترجمته بالصيغة التالية : »عالوة على ذلك، وتطبيقا

الفقرة األخيرة من الفصل 116 من الدستور ، يراعي املجلس بالنسبة لقضاة النيابة العامة، 

تقارير التقييم املقدمة من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض  بصفته رئيسا للنيابة 

 العامــة«. يضــاف إلــى ذلــك مــا نصــت عليــه املــادة 25 مــن النظــام األسا�ضــي للقضــاة التــي نصــت علــى 

أنــه : »يوضــع قضــاة النيابــة العامــة تحــت ســلطة ومراقبــة الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة 

النقــض ورؤســائهم التسلســليين«، لتحــدد بذلــك هرميــة الســلطة الرئاســية التــي يتبــع لهــا أعضــاء 

النيابــة العامــة.

املتعلــق بنقــل اختصاصــات الســلطة   33.17 كمــا م�ضــى فــي نفــس االتجــاه القانــون رقــم 

الحكوميــة املكلفــة بالعــدل إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا للنيابــة 

إنشــائه  إلــى  القانــون باإلضافــة  فهــذا  العامــة.  النيابــة  وبســن قواعــد لتنظيــم رئاســة  العامــة، 

ملؤسســة قياديــة جديــدة بالســلطة القضائيــة هــي رئاســة النيابــة العامــة وتنظيمهــا، فإنــه قــد نقــل 

االختصاصات الرئاسية والسلطات التي كانت النصوص السابقة تخولها للوزير املكلف بالعدل، 

علــى قضــاة النيابــة العامــة وعلــى مهامهــم، إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه 

الجديــدة كرئيــس للنيابــة العامــة باململكــة.

 للمــادة األولــى مــن هــذا القانــون )33.17(، فــإن الوكيــل العــام للملــك، رئيــس النيابــة 
ً
وتبعــا

العامــة :

1.  يمارس سلطته على قضاة النيابة العامة التابعين له بمختلف محاكم اململكة؛

2.  أن قضــاة النيابــة العامــة يمارســون مهامهــم تحــت ســلطة وإشــراف ومراقبــة رؤســائهم 

التسلســليين.

وحسب املادة الثانية من القانون رقم 33.17، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 

بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة، قــد حــل محــل الوزيــر املكلــف بالعــدل فــي ممارســة االختصاصــات 

املخولــة إلــى الوزيــر املتعلقــة ب :
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السلطة واإلشراف على النيابة العامة وقضاتها بما في ذلك إصدار التعليمات القانونية 	 

الكتابيــة املوجهــة إلــى أعضــاء النيابــة العامــة طبقــا للنصــوص التشــريعية الجــاري بهــا 

العمــل؛

اإلشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صالحياتها املرتبطة بالدعوى 	 

العمومية؛

 للتشريعات 	 
ً
مراقبة سير النيابة العامة في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا

الجاري بها العمل؛

السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاص النيابة العامة؛	 

ممارسة الطعون املتعلقة بالدعاوى املذكورة؛• 

تتبع القضايا املعروضة على املحاكم، التي تكون النيابة العامة طرفا فيها.	 

ووفقــا لذلــك فــإن اختصاصــات املفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة املنصــوص عليهــا 
فــي املــادة 53 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة، يجــب أن ينظــر إليهــا 
علــى ضــوء املتغيــرات الدســتورية املشــار إليهــا أعــاله. والســيما مــا إذا كانــت املفتشــية العامــة 
 للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة، ســتمارس صالحيــات غيــر مخولــة لهــذا 

ً
التابعــة حصريــا

املجلــس، وإنمــا ُمِنَحــت لرئيــس النيابــة العامــة. وتتجلــى أهميــة هــذا الســؤال فــي مــدى شــرعية 
والســيما  كمــا تتجلــى فــي مــدى مالءمتــه للمصلحــة القضائيــة،   .

ً
 وقانونيــة هــذا االتجــاه أوال

ما إذا كان املجلس سيستفيد من خدمات املفتشية العامة في هذا الصدد، وذلك باستعمال 
املعلومات واملالحظات التي يتم تسجيلها في تقارير التفتيش التي قد يتوصل بها من املفتشية 
العامــة للشــؤون القضائيــة، فــي توجيــه أعضــاء النيابــة العامــة فــي مهامهــم القضائيــة، مــن أجــل 
تصحيــح بعــض الوضعيــات وتحســين أداء قضــاة النيابــة العامــة وتأطيــره. علمــا أن هــذه املهــام 
هــي اختصــاص حصــري لرئيــس النيابــة العامــة والســلطات التسلســلية للنيابــة العامــة. التــي 
لهــا الســلطة واإلشــراف وحــق مراقبــة عمــل أعضــاء النيابــة العامــة، والتفتيــش بهــذا املعنــى هــو 
 للســلطات 

ً
ممارســة ملهــام املراقبــة علــى عمــل قضــاة النيابــة العامــة. وهــي مهمــة موكولــة حصــرا

الرئاســية للنيابــة العامــة.

إن اإلشــكال ال ينحصــر فــي إســناد هــذه املهــام للمفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة، 

ولكــن يتجلــى فــي تحديــد الجهــة التــي ستســتفيد مــن الخدمــات التــي ســتقدمها تلــك املفتشــية، 

وهــل يتعلــق األمــر باملجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة أم برئاســة النيابــة العامــة. وفــي حالــة 
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تقديمهــا لفائــدة املؤسســة األخيــرة، كيــف ســيتم تنظيــم العالقــة بينهــا وبيــن املفتشــية العامــة فــي 

هــذا الصــدد.

مشروع قانون التفتيش القضائي :

تنــص الفقــرة 1 مــن املــادة 53 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة 

»يحــدد القانــون تأليفهــا  علــى توفــر املجلــس املذكــور علــى مفتشــية عامــة للشــؤون القضائيــة، 

واختصاصاتهــا وقواعــد تنظيمهــا وحقــوق وواجبــات أعضائهــا«.

وفــي هــذا الصــدد توصلــت رئاســة النيابــة العامــة مــن الســيد الوزيــر املكلــف بالعــدل 

بمســودة ملشــروع قانــون خــاص باملفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة. تبيــن مــن دراســته أنــه 

أســند للمفتشــية املذكــورة تفتيــش القضــاة  )قضــاة الحكــم وقضــاة النيابــة العامــة( فــي املــادة 

التأديبيــة. وكذلــك أوكل إليهــا مهــام ممارســة اإلشــراف والرقابــة علــى املحاكــم وعلــى النيابــات 

العامــة لفائــدة املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة، دون أن يعطــي لرئيــس النيابــة العامــة أي 

دور فــي ذلــك.

وإذا كانــت ممارســة املفتشــية العامــة للمهــام التأديبيــة لفائــدة املجلــس األعلــى للســلطة 

القضائيــة فيمــا يتعلــق بقضــاة النيابــة العامــة، ال تثيــر أي مالحظــة، بالنظــر إلــى إشــراف املجلــس 

علــى موضــوع تأديــب كافــة القضــاة واختصاصــه األصيــل فــي ذلــك، فــإن إســناد مهــام التفقــد 

والتفتيــش ومراقبــة األداء القضائــي وتنظيــم العمــل بالنيابــات العامــة وتوجيــه أعضائهــا فــي 

 تحــت مراقبــة املجلــس 
ً
مهامهــم، إلــى املفتشــية العامــة للســلطة القضائيــة - الواقعــة حصــرا

األعلى للسلطة القضائية - يثير بعض املالحظات املرتبطة بالتنظيم الدستوري الختصاصات 

مؤسســات الســلطة القضائيــة. ذلــك أن مؤسســة رئيــس النيابــة العامــة هــي املؤسســة الوحيــدة 

املؤهلــة بحكــم الدســتور )الفقــرة األخيــرة مــن الفصــل 110، والفقــرة األخيــرة مــن الفصــل 116(، 

66 واملــادة  والقانــون التنظيمــي للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة )الفقــرة األخيــرة مــن املــادة 

والقانــون  و43(،   25 )املادتــان  والقانــون التنظيمــي املتعلــق بالنظــام األسا�ضــي للقضــاة   ،)110 

ملمارســة  و2(،   1 )املادتــان  املتعلــق بنقــل االختصاصــات إلــى رئيــس النيابــة العامــة   33.17 رقــم 

الســلطة واإلشــراف علــى النيابــات العامــة ومراقبــة أدائهــا ملهامهــا واختصاصاتهــا، وكذلــك تقييــم 

هــذا األداء.
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ولذلــك فقــد بــادرت رئاســة النيابــة العامــة إلــى توجيــه مالحظــات بهــذا الخصــوص إلــى الســيد 

وزيــر العــدل1، وإلــى الســيد الرئيــس املنتــدب للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة2، وترمــي هــذه 

املالحظــات إلــى :

-والتــي  -  الفصــل بيــن مهــام التأديــب التــي تمارســها املفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة 

 تتــم لفائــدة املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة وتحــت إشــرافه، ســواء بالنســبة لقضــاة األحــكام، 

أو قضــاة النيابــة العامــة- وبيــن مهــام تســيير وتأطيــر النيابــات العامــة واإلشــراف علــى عملهــا ومراقبتــه 

وتقييمه، املخولة للســلطات الرئاســية التسلســلية للنيابة العامة؛

-  الحفــاظ علــى وحــدة الســلك القضائــي مــن خــالل وضــع تنظيــم للمفتشــية العامــة للشــؤون 

القضائيــة يؤهلهــا ملســاعدة رئيــس النيابــة العامــة فــي مهــام التســيير واإلشــراف واملراقبــة علــى قضــاة 

النيابــة العامــة وتقييــم أدائهــم، وذلــك بوضــع عالقــة مباشــرة بيــن رئيــس النيابــة العامــة واملفتشــية 

العامــة للشــؤون القضائيــة فــي هــذا املجــال، تســمح لرئيــس النيابــة العامــة ب :

تحديــد برامــج التفقــد الســنوي الــذي تقــوم بــه املفتشــية املذكــورة للنيابــات العامــة • 

باملحاكــم؛

تحديد أولويات املراقبة بما يتالءم مع البرامج التي تحددها رئاسة النيابة العامة سواء • 

في مجال تنفيذ السياسة الجنائية، أو فيما يتعلق بالسير العام للنيابات العامة؛

املراقبــة علــى أســاس مــدى االلتــزام بالقانــون والتعليمــات الكتابيــة القانونيــة •  إجــراء 

)مناشــير ودوريــات أو رســائل خاصــة بقضايــا معينــة(؛ الصــادرة عــن رئيــس النيابــة العامــة 

 إلى رئيس النيابة العامة، لتمكينه من ممارسة • 
ً
رفع تقارير هذه الزيارات مباشرة وحصريا

مهامــه فــي التأطيــر، وتحســين ظــروف األداء القضائــي، واملســاهمة فــي تحســين الخدمــات 

القضائية واإلدارية املناطة بالنيابات العامة، باإلضافة إلى التوفر على العناصر الالزمة 

للتقييم.

ومما يساعد على هذا املنظور أن املادة 53 من القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة 

القضائيــة قــد أســندت إلــى القانــون مهــام تحديــد تأليــف املفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة 

وهــي فرصــة مناســبة ألن تضــم  وتنظيمهــا وتحديــد اختصاصاتهــا وحقــوق وواجبــات أعضائهــا. 

1- كتاب عدد 311 س/ر.ن.ع/د بتاريخ 25 يونيو 2019.
2- كتاب عدد 314س/ر.ن.ع/د بتاريخ 06 غشت 2019. 
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املفشــية العامــة املذكــورة مصالــح مختصــة بتفتيــش وتفقــد النيابــات العامــة لفائــدة رئاســتها، كمــا 

تضم مصالح أخرى للتعامل مع املجلس األعلى للسلطة القضائية في املادة التأديبية أو في تفتيش 

املحاكــم والقضــاة - غيــر النيابــة العامــة.

وبالنظــر إلــى أن القانــون املنظــم للمفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة لــم يصــدر لحــد اآلن. 

كمــا أننــا لــم نَتوصــل بــأي رد فعــل علــى اقتراحاتنــا املوجهــة إلــى الســيد الرئيــس املنتــدب للمجلــس 

األعلــى للســلطة القضائيــة، وإلــى الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالعــدل، التــي يرجــع إليهــا فضــل اقتــراح 

مســودة مشــروع القانــون؛

 ولم 
ً
وبالنظر كذلك إلى أن املفتشية العامة للشؤون القضائية، وإن كانت لم تؤسس فعليا

يصــدر القانــون املنظــم لهــا وملهامهــا، فــإن تعييــن الســيد املفتــش العــام للشــؤون القضائيــة أدى إلــى 

قيــام هــذه املؤسســة بخدمــات جليلــة للنظــام القضائي؛

وبالنظر كذلك إلى أن قرار املحكمة الدستورية عدد 89/19 وتاريخ 08 فبراير 2019 بشأن 

القانون رقم 15-38 املتعلق بالتنظيم القضائي قد نص على ما يلي : »وحيث إن الفقرة األولى من 

املــادة 53 مــن القانــون التنظيمــي املتعلــق باملجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة، نصــت علــى أنــه 

»يتوفر املجلس على مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها 

وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها؛ 

وحيــث إن امليــدان املطابــق، مــن مياديــن القانــون كمــا هــي محــددة فــي الفصــل 71 مــن 

الدســتور، لتنظيــم املفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة هــي املتعلقــة بالتنظيــم القضائــي؛

وحيث إن التنظيم القضائي يشمل مواضيع ا ملحاكم، أصنافها واختصاصاتها، تأليفها 

وتنظيمها، وهيئات الحكم وتركيبتها، والتفتيش القضائي، سواء التفتيش الذي يشرف عليه 

املســؤولون القضائيــون، أو الــذي يعــود إلــى املفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة، ومــا يتعلــق 

بتجريح القضاة ومخاصمتهم ...«.

 بتفتيــش املحاكــم 
ً
 خاصــا

ً
فإنــه ينتظــر أن يتضمــن مشــروع قانــون التنظيــم القضائــي بابــا

والنيابــات العامــة ومراقبتهــا. ونأمــل أن تجــرى بشــأنه استشــارة رئاســة النيابــة العامــة، فــي موضــوع 

تفتيــش النيابــات العامــة لــدى محاكــم اململكــة.
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وإن حــرص رئاســة النيابــة العامــة علــى هــذا التوجــه يجــد ســنده فــي إيمانهــا بوحــدة الِجســم 

القضائــي. ولذلــك فإنهــا لــم تقتــرح اختيــارات أخــرى ممكنــة مثــل توفيــر مفتشــية عامــة للنيابــة العامة 

تقــوم باملهــام املذكــورة لفائــدة الســلطات الرئاســية للنيابــة العامــة. وهــذه الفرضيــة تظــل واردة فــي 

حالــة اســتمرار الفــراغ القانونــي فــي مجــال التفتيــش القضائــي، ســيما إذا تــم التوقــف علــى حرفيــة 

النــص التحريــري للمــادة 53 مــن القانــون التنظيمــي املتعلــق باملجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة 

الــذي يعتبــر املفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة مــن بيــن الهيــاكل الخاصــة باملجلــس، تســاعده فــي 

ممارســة اختصاصاتــه فقــط، وال تقــوم بــأي دور لفائــدة رئاســة النيابــة العامــة، كمــا تــم بالنســبة 

لتطبيق املادة 54 من نفس القانون املتعلقة بهيأة التنسيق بشأن اإلدارة القضائية1 التي لم تتسع 

العضويــة فيهــا ملمثلــي رئاســة النيابــة العامــة، واقتصــر تفســيرها علــى التنســيق بيــن املجلــس األعلــى 

للسلطة القضائية ووزارة العدل في مجاالت اختصاص املجلس املتعلقة باإلدارة القضائية، دون 

أن تشــمل النيابــة العامــة2. إذ فــي هــذه الحالــة، تقت�ضــي املصلحــة إحــداث مفتشــية خاصــة بالنيابــة 

العامــة تســاعد رئيســها فــي أداء املهــام املوكولــة إليــه.

واالســتقالل  عــدم مواكبــة القانــون لخصوصيــات التكويــن،   -  
ً
ثانيــا

: اإلداري واملالــي للنيابــة العامــة 

1- تكوين قضاة وموظفي النيابة العامة :

يتوفــر قطــاع العــدل علــى مؤسســة مختصــة فــي تكويــن القضــاة هــي املعهــد العالــي للقضــاء. 

ويقــوم املعهــد كذلــك بتنظيــم دورات تكوينيــة لفائــدة موظفــي العــدل وفئــات أخــرى مــن مســاعدي 

العدالــة عنــد الحاجــة.

وحســب القانون املنظم لهذا املعهد، فإنه يعتبر مؤسســة عمومية، لها مجلس إدارة يرأســه 

وزيــر العــدل، ويضــم فــي عضويتــه ممثليــن عــن قطاعــات حكوميــة وعمــداء كليــات وممثليــن عــن 
القضاة محددين بصفاتهم )رئيس الغرفة املدنية األولى واملحامي العام األول بمحكمة النقض(، 

1- حســب قــرار الرئيــس املنتــدب للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة والوزيــر املكلــف بالعــدل، فقــد اقتصــرت العضويــة فــي تلــك الهيــأة علــى هيــاكل 
املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة ووزارة العــدل، دون رئاســة النيابــة العامــة. ولعــل مــرد ذلــك هــو التطبيــق الحرفــي للنــص الــذي يخــص املجلــس 
األعلــى والــوزارة وال يهــم كل مكونــات الســلطة القضائيــة. ولذلــك فــإن االســتمرار فــي اعتمــاد هــذا النــوع مــن القــراءة لنــص املــادة 53 مــن القانــون 
التنظيمــي للمجلــس، قــد يفهــم منــه أن املفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة - وهــي مــن هيــاكل املجلــس - تقتصــر مهامهــا علــى التفتيــش فــي األمــور 
التــي يختــص بهــا املجلــس، وبطبيعــة الحــال، فــإن تســيير النيابــة العامــة وممارســة الســلطة واإلشــراف واملراقبــة علــى أعمــال قضاتهــا ليســت مــن 

اختصاصــات املجلــس، وإنمــا مــن مهــام الســلطات الرئاســية التسلســلية كمــا ســبق توضيــح ذلــك.
2- راجع ما تمت كتابته في هذا التقرير بشأن الهيأة املشتركة للتنسيق في مجال اإلدارة القضائية.
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ورئيس أول ملحكمة استئناف ووكيل عام للملك )يعينهما وزير العدل(، وبعض أساتذة املعهد ... 

كمــا يمكــن للوزيــر أن يدعــو لحضــور املجلــس اإلداري كل شــخصية أخــرى.

وتشــرف وزارة العــدل علــى تنظيــم مباريــات ولــوج امللحقيــن القضائييــن1 إلــى املعهــد، وكــذا علــى 

تكوينهــم النظــري. وتراقــب - بواســطة إدارة املعهــد - تكوينهــم العملــي باملحاكــم وبالنيابــات العامــة.

كمــا يتضمــن برامــج عمــل املعهــد حلقــات للتكويــن املســتمر للقضــاة يصــادق عليهــا مجلــس 

اإلدارة عــادة فــي دورة أكتوبــر. وتشــرف الــوزارة كذلــك علــى تنظيــم امتحــان نهايــة التمريــن والــذي 

يــؤدي إلــى قبولهــم كقضــاة وتعيينهــم مــن طــرف جاللــة امللــك بالســلك القضائــي.

بل استقالل السلطة القضائية، حيث كان الوزير 
َ
وإذا كان هذا الوضع، مالئما ملرحلة ما ق

املكلــف بالعــدل هــو املكلــف بتســيير الشــأن القضائــي فــي جميــع مراحلــه، فــإن تأســيس الســلطة 

القضائيــة قــد أف�ضــى إلــى ميــالد مؤسســات جديــدة انتقلــت إليهــا صالحيــات تدبيــر الشــأن القضائــي، 

والســيما املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة.

ولذلــك فــإن مراجعــة نظــام املعهــد العالــي للقضــاء أصبحــت تفــرض نفســها. غيــر أنــه يبــدو أن 

هذه القضية ال تحظى باألولوية رغم مرور قرابة ثالث ســنوات على اســتقالل الســلطة القضائية.

وألن رئاسة النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، فإنها معنية بموضوع معهد التكوين 

القضائــي، ســواء فيمــا يتعلــق بالتكويــن األسا�ضــي أو التكويــن التخص�ضــي أو التكويــن املســتمر. 

ولذلك نعتقد أن تعديل القانون املنظم للمعهد العالي للقضاء ونظام مباراة امللحقين القضائيين 

أصبح يفرض نفســه من أجل إســناد اإلشــراف على تكوين القضاة إلى الســلطة القضائية نفســها، 
وإدراج تمثيليــة املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة ضمــن املجلــس اإلداري 

للمعهــد، وتعديــل نظــام الدراســة املتعلــق بالتكويــن املســتمر بمــا يســمح لرئاســة النيابــة العامــة 

باالستفادة من خدمات املعهد في تكوين قضاتها، سواء عن طريق إدماج اقتراحاتها ضمن البرامج 

أو عنــد الضــرورة عــن طريــق برامــج اســتعجالية تســتجيب للظــروف  العاديــة للدراســة باملعهــد. 

 لصــدور نــص قانونــي جديــد أو للمصادقــة علــى اتفاقيــة دوليــة 
ً
 الطارئــة التــي تســتحدث، إمــا نظــرا

 عن ضرورة 
ً
. وذلك فضال

ً
أو بسبب ظروف أخرى تتعلق بضرورات تنفيذ السياسة الجنائية مثال

استحداث تخصصات قضائية تتعلق بالنيابة العامة. 

1- امللحق القضائي هو املترشح ملنصب القضاء، الذي يقبل في مباراة الولوج إلى املعهد العالي للقضاء، ليق�ضي به فترة تدريب ملدة سنتين، يجتاز 
 لنهاية التمرين، ويعين بعد نجاحه قاضيا باقتراح من املجلس األعلى للسلطة القضائية.

ً
في نهايتها امتحانا
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ومن جهة أخرى، فإن النصوص املنظمة ملعهد تكوين القضاة، يتعين أن تراعي خصوصيات 

النيابة العامة، وهو ما يتطلب إشــراك رئاســتها في تحديد مواضيع التكوين وبرمجتها، واالســتعانة 

قينها.
ْ
بأطر النيابة العامة املتخصصة في تل

2- قضاة االتصال :

تــم،  منــذ عــدة ســنوات، اســتحداث َمْنصــب قضائــي للقيــام بمهــام التنســيق فــي مجــال التعــاون 

الدولي، حيث يستقر قاٍض مغربي بدولة أجنبية كملحق بالسفارة املغربية ويعمل على التنسيق بين 

الســلطات القضائيــة املغربيــة ونظيرتهــا األجنبيــة التــي اعتمــد لديهــا. ولحــد اآلن جــرى تنصيــب قضــاة 

االتصــال املغاربــة بأربــع دول، هــي إســبانيا وفرنســا وبلجيــكا وإيطاليــا. كمــا تــم تنصيــب نظرائهــم مــن 

الــدول املذكــورة بالربــاط.

وقد كان تعيين هؤالء القضاة يتم بقرارات مشتركة لوزيري العدل والخارجية، وكانت مهمتهم 

هــي تتبــع ملفــات التعــاون الدولــي لــدى الســلطات القضائيــة بالدولــة املعتمديــن لديهــا. كمــا كان يمكــن 

تكليفهم بمهام أخرى تتعلق بالتعاون التقني في مجال العدالة.

وبعد دخول القانون التنظيمي رقم 100.13 املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية حيز 

التنفيــذ فــي 6 أبريــل 2017، وهــو تاريــخ تنصيــب املجلــس مــن طــرف جاللــة امللــك، أصبــح تعييــن قضــاة 

االتصــال يتــم بمقت�ضــى قــرار مشــترك للرئيــس املنتــدب للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة وللوزيــر 

املكلــف بالعــدل، والوزيــر املكلــف بالشــؤون الخارجيــة بعــد اســتيفاء مســطرة االنتقــاء التــي تتوالهــا 

الــوزارة املكلفــة بالعــدل، وفقــا للمــادة 81 مــن القانــون املتعلــق باملجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة.

إن وضعية قضاة االتصال اليوم ال يتوفر فيها االنسجام بين املهام التي يقومون بها واإلشراف 

املنهــي. حيــث إن أغلــب املهــام التــي يقــوم بهــا هــؤالء القضــاة تتعلــق بالتعــاون القضائــي الدولي، والســيما 

تتبــع تنفيــذ اإلنابــات القضائيــة الجنائيــة واملدنيــة وتبــادل املســاعدة القضائيــة فــي قضايــا النفقــة 

واختطاف األطفال وتبليغ الطيات القضائية وتسليم املجرمين وغيرها من قضايا التعاون القضائي، 

التــي تشــرف عليهــا بصفــة أساســية النيابــات العامــة باململكــة. وبالرغــم مــن ذلــك فــال يوفــر القانــون أي 

نافذة لرئاسة النيابة العامة لإشراف على عمل قضاة االتصال أو تقييمه، كما ال يتيح لها املشاركة 

 عــن تعقيــد وضعيــات التحمــل بنفقــات 
ً
فــي مســطرة انتقائهــم وتعيينهــم وال إبــداء الــرأي فــي ذلــك. فضــال

تنقلهم ملهام تتعلق بالتعاون القضائي.
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وألجل ذلك، نعتقد أن املصلحة القضائية تقت�ضي وضع نظام خاص بقضاة االتصال يحدد 

املهــام التــي يقومــون بهــا، وكيفيــة اإلشــراف عليهــا، ووضــع معاييــر لتعيينهــم وتقييــم أدائهــم ملهامهــم، 

راعــى فيــه مختلــف املهــام التــي يقومــون بهــا والخدمــات التــي 
ُ
وتوفيــر تْنظيــم إداري ومالــي خــاص بهــم، ت

يقدمونهــا للجهــات القضائيــة املختلفــة، بمــا يتيــح للمؤسســات القضائيــة املختلفــة االســتفادة مــن 

خدماتهــم واإلشــراف علــى أدائهــم فــي حــدود االختصاصــات املخولــة لــكل مؤسســة. وتحديــد عالقتهــم 

بمختلف املؤسسات القضائية والسيما املجلس األعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة 

ووزارة العــدل بالنظــر لحجــم ونوعيــة املهــام التــي يقــوم بهــا قضــاة االتصــال لفائــدة هذه املؤسســات.

3- االستقالل املالي للنيابة العامة :

 ال يوفر القانون 33.17 سوى االستقالل املالي لرئاسة النيابة العامة في مقرها املركزي، دون 

مصالحهــا الخارجيــة املتواجــدة فــي مختلــف محاكــم اململكــة، والتــي تظــل تابعــة للســلطة الحكوميــة 

املكلفة بالعدل.

وبالنظر لعدم وجود أي تنظيم يحدد كيفيات التنسيق بين رئاسة النيابة العامة باعتبارها 

الجهة املشرفة على عمل النيابات العامة واملسؤولة عنه، وبين الوزارة املكلفة بالعدل باعتبارها 

الجهــة املشــرفة علــى امليزانيــة املخصصــة للنيابــات العامــة بمحاكــم اململكــة. بــل وفــي غيــاب هيــأة 

مشــتركة للتنســيق بيــن املؤسســتين، فــإن تنفيــذ برامــج العمــل التــي تضعهــا رئاســة النيابــة العامــة، 

. بــل إنــه يــكاد يكــون مســتحيال فــي بعــض األحــوال.
ً
 متعــذرا

ً
يصبــح أمــرا

ويتجلى ذلك في عدة أمور، من بينها :

- عــدم تحكــم الســلطات الرئاســية للنيابــة العامــة فــي امليزانيــة، يحــول دون وضــع أو تطويــر 

البرامــج املعلوماتيــة، الضروريــة لتتبــع القضايــا املســجلة بالنيابــات العامــة، وبالتالــي يــؤدي إلــى عــدم 

إمكانيــة اإلشــراف علــى عمــل قضــاة النيابــة العامــة، وعــدم إمكانيــة تقييمــه، واســتحالة التدخــل فــي 

الوقــت املناســب للتأطيــر والتوجيــه وفقــا للقانــون. وباإلضافــة إلــى إضــرار هــذه الوضعيــة باملصلحــة 

القضائية، فإنها ترتب مسؤولية رئاسة النيابة العامة على أمور ال تتحكم فيها، وال تمتلك اآلليات 

الالزمــة إلنجازهــا وتنفيذهــا.

ورغــم أن مصالــح وزارة العــدل قــد وافقــت خــالل هــذه الســنة علــى الســماح لرئاســة النيابــة 

العامة باإلطالع على برمجية ساج II التي تستخدمها بعض املحاكم، فإن فرصة اإلطالع ال تشمل 
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 عــن محدوديــة الخدمــات التــي 
ً
كافــة النيابــات العامــة، وال توفــر اإلطــالع الفــوري علــى املهــام. فضــال

تقدمهــا هــذه البرمجيــة. وعــدم االســتجابة للطلبــات املتكــررة لتطويرهــا وتعديلهــا.

ومن بين األمثلة، فإن تتبع ومراقبة قضايا املعتقلين االحتياطيين عبر برمجية مستقلة يعد 

 ألن مصالــح كتابــة النيابــة العامــة تكــون مضطــرة لتســجيل القضايــا 
ً
 للغايــة، اعتبــارا

ً
 متعــذرا

ً
أمــرا

فــي عــدة ســجالت، ممــا يــؤدي إلــى تكــرار التســجيل )الســجل الورقــي والســجل العــام اإللكترونــي ســاج 

ثــم الســجل اإللكترونــي الخــاص باالعتقــال االحتياطــي(. وهــي مهمــة شــاقة قــد يغفــل املوظفــون عــن 

القيــام بهــا فــي حالــة كثــرة األشــغال، حيــث يكتفــى بالســجل اإلجبــاري )SAJ(، ألّن التســجيل بــه يمنــح 

الرقــم الواجــب للتدبيــر القضائــي للملــف. ولذلــك فــإن املعلومــات املتعلقــة باالعتقــال االحتياطــي 

 فــي البرنامــج؛
ً
يتعيــن أن تــدرج فــي الســجل اإللكترونــي ســاج II باعتبارهــا مقت�ضــى إجباريــا

- إن البرمجيات املوجودة، ال توفر إمكانية الحصول على اإلحصائيات الالزمة لعمل رئاسة 

النيابــة العامــة. وعلــى ســبيل اإلشــارة، فــإن اإلحصائيــات التــي يتــم إدراجهــا فــي هــذا التقريــر تعتمــد 

علــى مراســالت موجهــة إلــى النيابــات العامــة املختلفــة، التــي تنجزهــا بطريقــة يدويــة ال تتوفــر فيهــا 

الدقــة الالزمــة. وال يمكــن لرئاســة النيابــة العامــة القيــام بــأي إجــراء لتحســين هــذه الوضعيــة لعــدم 

ســيطرتها علــى البرمجيــات التــي تســتخدمها النيابــات العامــة. وكذلــك ألن االعتمــادات املاليــة لذلــك 

تكــون مدرجــة فــي امليزانيــة الخاصــة بالــوزارة املكلفــة بالعــدل؛

إن عــدم إمكانيــة وضــع برمجيــات خاصــة بالنيابــات العامــة بصفــة مســتقلة، وتعديلهــا   -

والتحكــم فيهــا مــن قبــل رئاســتها، هــو مؤشــر داّل علــى محدوديــة اســتقالل النيابــة العامــة. 

4- حوار التدبير :

إذا كان القانــون ال يوفــر االســتقالل املالــي واإلداري للنيابــة العامــة، التــي تظــل مرتبطــة فــي 

تدبير مواردها املالية واملادية واملعلوماتية، وكذلك مواردها البشرية بالوزارة املكلفة بالعدل. فإن 

اضطــالع رئاســة النيابــة العامــة بواجبهــا الدســتوري فــي تســيير النيابــات العامــة وتنفيــذ السياســة 

الجنائية يقت�ضي إشراكها مباشرة في كل املبادرات الالزمة إلعداد جزء امليزانية الذي سيخصص 

للنيابات العامة. ذلك أنه إذا كانت رئاسة النيابة العامة هي التي تحدد الخطوط العريضة لتنفيذ 

السياســة الجنائيــة، وترســم معالــم تســيير النيابــات العامــة باململكــة، فإنهــا يجــب أن تكــون -علــى 

األقــل- علــى إطــالع باملــوارد البشــرية واملاديــة الالزمــة لذلــك، وأن تتعــرف عــن كثــب علــى مــا يتوفــر 
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منها للنيابات العامة بمختلف املحاكم. والحال أنه في الوقت الراهن ليس لرئاســة النيابة العامة 

علــم بمــا يتوفــر لــكل نيابــة عامــة مــن أطــر بشــرية ومــوارد وإمكانيــات ماديــة ولوجســتيكية للعمــل 

أو الخصــاص املعايــن فيهــا، ممــا يؤثــر علــى تنفيــذ برامــج تطويــر ســير النيابــات العامــة وعلــى تنفيــذ 

السياســة الجنائيــة، التــي يتحمــل رئيــس النيابــة العامــة مســؤوليتها. وبديهــي أن تنفيــذ كل سياســة 

عامــة يتطلــب وســائل وإمكانيــات، وأن مــن ينفــذ السياســة العموميــة يجــب أن يرصــد اإلمكانيــات 

املالئمــة للتنفيــذ. والحــال أنــه فــي غيــاب إطــار واضــح ومحــدد للتنســيق مــع وزارة العــدل املشــرفة على 

امليزانية والوسائل املادية والتقنية، وكذلك على املوارد البشرية للنيابة العامة. فإن هذا التنسيق 

 
ً
 نظاميــا

ً
يصبــح مهمــة متوقفــة علــى تفهــم املســؤولين علــى القطاعــات وإرادتهــم الشــخصية، ال عمــال

 بالبرامــج واملؤشــرات واألهــداف التــي ترصــد لهــا امليزانيــات. وتأمــل رئاســة النيابــة العامــة 
ً
مضبوطــا

 عــن طريــق الِحــوار الجــاد والهــادئ املفتــوح مــع الســلطة الحكوميــة 
ً
فــي إيجــاد حــل لهــذا املشــكل قريبــا

املكلفــة بالعــدل، والــذي يتــم بمباركــة مــن الســيد وزيــر العــدل؛

ومــن أجــل تنظيــم حــوار التدبيــر هــذا، فــإن االطــالع علــى بعــض التجــارب الدوليــة املقارنــة فــي 

مجــال تدبيــر اإلدارة القضائيــة، والتــي تشــبه الوضعيــة الدســتورية للنيابــة العامــة فــي املغــرب، تفيــد 

بوجــود أنظمــة مختلفــة لتدبيــر موضــوع االســتقالل املالــي واإلداري. ومــن بينهــا :

 في تســيير مهامها، بحيث ال يقتصر االســتقالل 
ً
 تاما

ً
أ- أنظمة تحقق للنيابة العامة اســتقالال

عــن الســلطة التنفيذيــة علــى تســيير مهــام أعضــاء النيابــة العامــة، وإنمــا يرصــد لهــذه املؤسســة 

ميزانيات مستقلة وموظفين خاصين بها وبنايات مستقلة عن بنايات املحاكم، بحيث تكون رئاسة 

 
ً
النيابــة العامــة مســؤولة عــن تدبيــر كافــة شــؤونها القضائيــة واملاليــة واإلداريــة بشــكل مســتقل وفقــا

لدستور البالد وقوانينها. ومن بين هذه األنظمة بعض دول الخليج كقطر والبحرين والسعودية، 

ودول عربيــة أخــرى كالســودان.

 مــن االســتقالل املالــي، رغــم عــدم اســتقاللها 
ً
ب- أنظمــة قضائيــة توفــر للنيابــات العامــة نوعــا

 للتدبيــر« بيــن الــوزارة املكلفــة بالعــدل 
ً
عــن الســلطة التنفيذيــة. حيــث أقامــت بعــض الــدول »حــوارا

مــن جهــة ومؤسســات الســلطة القضائيــة مــن جهــة أخــرى بمــا فيهــا النيابــة العامــة، رغــم عــدم 

 عن السلطة الحكومية املكلفة بالعدل. وكمثال على هذا النوع من 
ً
استقالل هذه األخيرة قضائيا

األنظمــة القضائيــة، يمكــن اإلشــارة إلــى الحالــة فــي بلجيــكا التــي تتوفــر علــى ســلطة قضائيــة مســتقلة، 
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وإن كان وزير العدل فيها ما زال يمارس سلطة على أعضاء النيابة العامة. وقد استحدث القانون 

البلجيكــي آليتيــن لتدبيــر الوزيــر ملهــام النيابــة العامــة تتمثــالن فــي تجمــع الــوكالء العاميــن مــن جهــة، 

وتجمــع النيابــات العامــة مــن جهــة أخــرى.

ــرف 
ْ

- فبالنســبة لَتجمــع الــوكالء العاميــن Collège des Procureurs Généraux، فإنــه يش

علــى تنفيــذ السياســة الجنائيــة، وهــو يتشــكل مــن الــوكالء العاميــن ملحاكــم االســتئناف الخمــس 

والوكيــل الفيدرالــي.

- وأما تجمع النيابة العامة .Le collège du minitsre Public، فيتكون من الوكالء العامين 

للملــك لــدى محاكــم االســتئناف الخمــس والوكيــل الفيدرالــي، وثالثــة أعضــاء مــن مجلــس وكالء 

 Conseil des( وعضــو مــن مجلــس مدققــي الشــغل )Conseil des Procureurs du Roi( امللــك

auditeurs du travail( . ومهمتــه أن يحــدد حاجيــات النيابــات العامــة مــن املــوارد البشــرية ويحــدد 

 مــع مصالــح وزارة العــدل لالتفــاق علــى 
ً
برامــج عملهــا والوســائل التــي تحتاجهــا لذلــك، وُيْجــِري حــوارا

اإلمكانيــات التــي يمكــن للميزانيــة العامــة أن تحققهــا. بحيــث يتــم االتفــاق علــى املناصــب املاليــة التــي 

تحتاجهــا النيابــات العامــة بالنســبة للقضــاة واملوظفيــن وكذلــك الوســائل املاديــة واللوجســتيكية 

الالزمة للقيام باملهام. ويتوفر هذا التجمع على إدارة كاملة مخصصة لهذه الغاية. بحيث ال تجري 

وزارة العــدل هــذا النــوع مــن الحــوار مباشــرة مــع النيابــات العامــة باملحاكــم1.

 Collège des بالتدبيــر مــع تجمــع املحاكــم 
ً
 خاصــا

ً
كمــا تجــري وزارة العــدل البلجيكيــة حــوارا

Tribunaux مــن أجــل تحديــد حاجيــات املحاكــم.

وهكــذا يالحــظ فــي هــذا املثــال أن التنســيق بشــأن التدبيــر املالــي واإلداري يتــم بيــن وزارة 

العــدل ومؤسســة مركزيــة تشــرف علــى مهــام النيابــة العامــة أو مهــام القضــاء، بحيــث يســمح 

لهذه املؤسسات املركزية من تحديد األهداف والبرامج على الصعيد الوطني، وتوفير األدوات 

والوســائل املاديــة والبشــرية الالزمــة لتحقيقهــا.

1- وفي ذلك يختلف النظام القضائي البلجيكي عن نظيره الفرن�ضي. ولكن االختالف بين النظامين يرجع بصفة أساسية إلى بنية النظام القضائي 
بفرنسا حيث ال توجد سلطة قضائية مستقلة. ولذلك فوزارة العدل تشرف مباشرة على النيابات العامة واملحاكم، ولذلك تتحاور مباشرة مع 
املســؤولين القضائيين على املحاكم والنيابات العامة. وأما في بلجيكا حيث توجد ســلطة قضائية، فإن الحوار يتم مع مؤسســات هذه الســلطة 
ممثلــة فــي تجمــع املحاكــم le collège des tribunaux، وتجمــع النيابــات العامــة le collège du ministère public، وهــو مــا يماثــل املجلــس األعلــى 

للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة باملغرب.
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ولذلــك نعتقــد بالنســبة لبلدنــا أن تحقيــق االســتقالل الحقيقــي للنيابــة العامــة يقت�ســي 

تحقيــق االســتقالل املالــي لكافــة مصالحهــا. ولذلــك فــإن الحــل األمثــل لتحقيــق هــذا االســتقالل 

هــو فصــل امليزانيــة املخصصــة للنيابــات العامــة عــن ميزانيــة وزارة العــدل، وتحويلهــا إلــى رئاســة 

 للقواعــد العامــة التــي تــدار بهــا امليزانيــات.
ً
النيابــة العامــة إلدارتهــا وفقــا

غير أنه يمكن كذلك التفكير في حل وسط بوضع نصوص لتنظيم العالقات بين الوزارة 

املكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة تحدد ما يلي : 

 - كيفيــات التنســيق بيــن الجهتيــن املذكورتيــن مــن أجــل إجــراء حــوار التدبيــر الــذي يرمــي 

إلــى تحديــد حاجيــات النيابــات العامــة مــن املــوارد البشــرية )القضــاة واملوظفيــن( والوســائل 

املاديــة للعمــل والبرمجيــات املعلوماتيــة، وتحديــد اآلجــال لتنفيذهــا؛

- كيفيــات التنســيق بشــأن صــرف امليزانيــات علــى البرامــج القضائيــة املحــددة، وتســخير 

الوســائل الالزمــة لهــا؛

- تحديد آليات التواصل والتنسيق لتنفيذ البرامج املشتركة.

ونعتقد أنه في حالة نجاح هذه التجربة، يمكن االستمرار في العمل بالتنظيم القائم بحيث 

ترصــد الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالعــدل بعــض جهودهــا لدعــم عمــل النيابــات العامــة الــذي 

تشرف عليه رئاستها. وأن يتم تقديم ذلك الدعم من منطلق ربط امليزانية باألهداف، التي توضع 

لهــا مؤشــرات للتقييــم.

 فــي حــّدِ ذاتــه، ولكنــه 
ً
إن تأكيدنــا علــى تحقيــق االســتقالل املالــي للنيابــة العامــة، ليــس هدفــا

مجرد وســيلة لتحقيق النجاعة القضائية وتنفيذ البرامج املقررة من طرف رئاســة النيابة العامة 

لتنفيــذ السياســة الجنائيــة. والتــي ال يمكــن تنفيذهــا دون توفيــر الوســائل الالزمــة لذلــك.

وقبــل اختتــام هــذه الفقــرة، البــد مــن اإلشــارة إلــى األجــواء اإليجابيــة التــي أصبحــت تطبــع 
التواصــل بيــن رئاســة النيابــة العامــة ووزارة العــدل بشــأن التنســيق -رغــم غيــاب إطــار قانونــي لــه-، 

وذلــك عقــب صــدور قــرار املحكمــة الدســتورية بشــأن تحديــد مفهــوم اإلدارة القضائيــة، حيــث تــم 

عقد عدة اجتماعات بين مصالح وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة منذ نهاية ربيع سنة 2019، 

وتواصلــت بعــد التعديــل الحكومــي. وهــي مناســبة لتقديــم الشــكر للســيدين وزيــري العــدل الســابق 
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ــن مــن االســتفادة مــن هــذه األجــواء اإليجابيــة لوضــع مســطرة محــددة 
َّ
َتمك

َ
والحالــي. مــع األَمــل أن ن

للتعاون والتنســيق تســمح بحســن تدبير املرفق القضائي للنيابة العامة. وهي إرادة عبر عنها الســيد 

وزير العدل الحالي منذ تعيينه. وبطبيعة الحال فإن رئاسة النيابة العامة تستقبلها بكل االمتنان 

وســتعمل علــى تذليــل كل الصعوبــات التــي تعترضهــا، إليمانهــا بضــرورة تعــاون الســلطات وبأهميــة 

 لتوجيهــات جاللــة امللــك 
ً
التنســيق مــن أجــل تدبيــر األمــور املشــتركة خدمــة للصالــح العــام، وتنفيــذا

وسياســته الرشــيدة فــي بنــاء ســلطة قضائيــة مســتقلة تخــدم قضايــا العدالــة واإلنصــاف، وتحــرص 

علــى حمايــة الحقــوق والحريــات، وتربــط الحقــوق بالواجبــات الوطنيــة.

وعلــى مســتوى آخــر، وإلــى جانــب هــذه املعيقــات حــول اســتقالل النيابــة العامــة، فقــد أفــرزت 

املمارســة على مدى ســنتين، نواقص أخرى، خاصة حول ما يتصل باملالءمة القانونية للنصوص 

التشــريعية والتنظيميــة التــي لــم تحيــن بعــد، علــى أســاس توافقهــا مــع التعديــالت الدســتورية التــي 

شــهدتها بالدنــا بخصــوص اســتقالل الســلطة القضائيــة.

 5-  عدم املواكبة القانونية الستقالل النيابة العامة :

رغم مرور ما يقارب األربع سنوات عن صدور القانونين التنظيميين للمجلس األعلى للسلطة 

القضائية والنظام األسا�ضي للقضاة، اللذين أكدا أن الرئاسة على النيابة العامة قد انتقلت من 

الســلطة التنفيذية إلى الســلطة القضائية في شــخص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، 

إال أن املواكبة التشريعية والتنظيمية لهذا التغيير لم تتحقق لحد اآلن.

 ومعلــوم أن القانــون رقــم 33.17 أقــر بحلــول الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض 

محــل وزيــر العــدل فــي ممارســة االختصاصــات املوكولــة لهــذا األخيــر، املتعلقــة بســلطته وإشــرافه 

علــى النيابــة العامــة وعلــى قضاتهــا. كمــا أســس رئاســة النيابــة العامــة، وجعلهــا مؤسســة قانونيــة 

تتولى مساعدة الوكيل العام للملك، على القيام بمهامه في الترؤس واإلشراف على عمل النيابات 

العامــة باملحاكــم فــي مختلــف مجــاالت تدخلهــا. غيــر أنــه مــع ذلــك ظلــت الرئاســة مغيبــة فــي جــل –إن 

لــم نقــل كل- النصــوص القانونيــة والتنظيميــة املؤطــرة ألعمــال تدخــل فــي صميــم االختصاصــات 

ذ أي مبادرة لتحيين هذه النصوص. حيث تشير إلى اضطالع وزير 
َ
خ تَّ

ُ
املخولة للنيابة العامة، ولم ت

العــدل بهــذه االختصاصــات حتــى بعــد اســتقالل  النيابــة العامــة عــن وزارة  العــدل .

ويأتــي قانــون املســطرة الجنائيــة فــي مقدمــة النصــوص التشــريعية التــي تحتــاج إلــى تحييــن 
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عاجل لتوضيح االختصاصات وتفادي أي تأويالت ال تتالءم والوضع القائم بعد استقالل النيابة 

العامــة. األمــر نفســه ينطبــق علــى قانــون املســطرة املدنيــة وقانــون التنظيــم القضائــي، باإلضافــة إلــى 

القوانيــن املنظمــة للمهــن القانونيــة والقضائيــة، والعديــد مــن القوانيــن الخاصــة كظهيــر 21 مــاي 

1974 املتعلق بزجر اإلدمان على املخدرات )الفصل 8( ومدونة املحاكم املالية )الفصل 111 وما 

يليه(.

كمــا أن رئاســة النيابــة العامــة تســتدعى للحضــور فــي العديــد مــن اللجــان والهيئــات املنشــأة 

بنصــوص خاصــة، بالنظــر لدورهــا فــي اإلشــراف علــى عمــل النيابــات العامــة، والحــال أن القوانيــن 

والنصــوص التنظيميــة املؤطــرة لعمــل هــذه اللجــان، الزالــت لــم تحيــن بمــا يتــالءم نظاميــا والتغييــر 

الحاصــل بعــد اســتقالل النيابــة العامــة وتأســيس رئاســتها. ويذكــر منهــا علــى ســبيل املثــال وحــدة 

معالجــة املعلومــات املاليــة واللجنــة الوطنيــة ألمــن الطيــران املدنــي ولجنــة الصحــة العقليــة وغيرهــا.









الباب األول : سير النيابة العامة

85

املحور األول - أعضاء النيابة العامة :

تقــع علــى أعضــاء النيابــة العامــة مســؤولية جســيمة نابعــة مــن طبيعــة املؤسســة التــي ينتمــون 

إليهــا، والتــي تعتبــر ممثلــة للمجتمــع فــي الســهر علــى تطبيــق القانــون. فــكل عضــو بالنيابــة العامــة وهــو 

 يــؤدي مهامــه اليوميــة، يكــون مدافعــا عــن الحــق العــام، ســواء فــي نطــاق االختصاصــات الزجريــة 

أو  في نطاق االختصاصات املدنية أو األسرية أو التجارية املخولة له قانونا.

ينتســبون إلــى الســلطة القضائيــة املســتقلة عــن  النيابــة العامــة قضــاة،  ويعتبــر أعضــاء 

الســلطتين التنفيذية والتشــريعية. وهذا ما يعني أن دســتور اململكة وفر لعضو النيابة العامة كل 

متطلبات الحياد والتجرد إلنجاح مهمته في الدفاع عن املجتمع عند تطبيق النصوص القانونية.

وقبــل توضيــح اختصاصــات ومميــزات أعضــاء النيابــة العامــة وعــرض اإلحصائيــات الخاصــة 

بنشاطهم على مدار السنة، إلعمال مقاربة علمية لتقييم حجم املهام التي يؤدونها يوميا لتكريس 

سيادة القانون، فإن هذا التقرير سيقوم بإعطاء صورة تاريخية عن تطور أعضاء النيابة العامة 

واملراحل املختلفة التي مروا منها إلى حدود تاريخه.

أوال - نبذة عن التطور التاريخي ألعضاء النيابة العامة :

لــم يعــرف النظــام القضائــي املغربــي مؤسســة النيابــة العامــة قبــل عهــد الحمايــة، حيــث كان 

يقتصر األمر آنذاك على املحاكم الشرعية التي كان يتولى الحكم فيها القا�ضي الشرعي، واملحاكم 

املخزنيــة التــي كان يتولــى الحكــم فيهــا الباشــوات والقــواد، باإلضافــة إلــى املحاكــم العبريــة واملحاكــم 

القنصليــة الخاصــة باألجانــب واملحاكــم العرفيــة1.

وبالتالي فإن التطور التاريخي ملؤسسة النيابة العامة وأعضائها مرتبط بمرحلتين أساسيتين 

تتمثالن في مرحلة الحماية ومرحلة االستقالل. التي عرفت تطورات متسارعة ارتبطت بالتغيرات 

التــي شــهدها التنظيــم القضائــي الوطنــي وكــذا قوانيــن املســطرة الجنائيــة إلــى حيــن بلــوغ املرحلــة 

الحالية.

1- Abdellah BOUDAHRAIN, Droit judiciaire privé au Maroc, 5èmeédition, société d’édition et de diffusion Al 
madariss, Maroc, 2010, p. : 44 et 45.
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1- مرحلة الحماية :

عــرف النظــام القضائــي املغربــي ألول مــرة مؤسســة النيابــة العامــة مــن خــالل الظهيــر املتعلــق 

»الظهيــر املتعلــق بتنظيــم العدليــة  الــذي كان يحمــل تســمية   ،1913 بالتنظيــم القضائــي لســنة 

بمنطقة«1. والذي نص على إنشاء محاكم الصلح واملحاكم  االبتدائية ومحكمة استئناف وحيدة 

يتولــى مهامهــا قضــاة فرنســيون باملنطقــة الخاضعــة للحمايــة الفرنســية2. وجعــل النيابــة العامــة 

ضمــن تركيبــة مختلــف هــذه املحاكــم، وفــق مــا نصــت عليــه الفصــول 16و17 و18 علــى التوالــي :

 •Procureur  : »وكيــل عــام  يمثلهــا   :  النيابــة العامــة لــدى محكمــة االســتئناف بالربــاط 

 Général«  ونوابه؛

 • Procureur  : »وكيــل منــدوب الحكومــة  يمثلهــا   النيابــة العامــة باملحاكــم االبتدائيــة: 

»وكيــل  يســمى  بعــد  فيمــا  أصبــح  والــذي   .»Commissaire de Gouvernement

ظهيــر بموجــب  املذكــور  الظهيــر  مــن  و18   17 الفصليــن  تعديــل  بعــد  الدولــة«،   عــن 

1942، حيــث اســتعاد  واســتمر هــذا الوضــع إلــى حيــن صــدور ظهيــر12 يونيــو   .3 1923

4؛ تســمية الوكيــل منــدوب الحكومــة 

النيابــة العامــة أمــام محاكــم الصلــح: كانــت تمــارس مهامهــا مــن قبــل ضبــاط الشــرطة • 

1923 املشــار إليــه أعــاله والــذي أعطيــت بموجبــه  ثــم بعدهــا صــدر ظهيــر  القضائيــة5. 

صالحيــة تنفيــذ خطــة وكيــل الدولــة لنائــب قا�ضــي الصلــح، وإذا تعــذر عليــه ذلــك يباشــرها 

 أحــد ضبــاط الشــرطة القضائيــة، الــذي كان يصطلــح عليهــم بضبــاط البوليــس العدلــي، 

1-  الظهير املتعلق بتنظيم العدلية بمنطقة الحماية الفرنسية باملغرب هو ترجمة ل : 
 Le Dahir relatif à l’organisation judiciaire de protectorat du Maroc  

   - منشور بالجريدة الرسمية باللغة الفرنسية عدد 46 بتاريخ 12 سبتمبر1913 ، الصفحة 9.
- الفصل األول من الظهير املشار إليه أعاله.  2

- ظهير 1923 املعدل لظهير 1913 املتعلق بتنظيم العدلية بمنطقة الحماية الفرنســية، املنشــور بالجريدة الرســمية عدد 509 بتاريخ 30 يناير   3
1923، الصفحــة 77. 

- الظهير الشريف الصادر في 12 يونيو 1942 املتعلق بتغيير الفصل 17 من الظهير املتعلق بتنظيم املحاكم العدلية للحماية الفرنسية باملغرب،   4
منشور بالجريدة الرسمية عدد 1546 بتاريخ 12 يونيو 1942 ص1. 

 Des officiers de la police judiciaire remplissant حسب الصيغة االصلية للفصل 17 من الظهير املتعلق بتنظيم العدلية، يطلق عليهم -  5
.les fonctions de Ministère Public
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يعينــه الوكيــل العــام للدولــة1. وبعــد تعديــل الفصــل 18 مــن ظهيــر 1913 بموجــب ظهيــر 

1953 2، أصبحــت مهــام النيابــة العامــة تمــارس مــن قبــل ضبــاط النيابــة العامــة تحــت 

مراقبــة وســلطة الوكيــل منــدوب الحكومــة وخلفــاؤه3.

وفيما يخص الصالحيات التي كان يتمتع بها أعضاء النيابة العامة آنذاك، فإن ظهير 1913 

القا�ضــي بتطبيــق قانــون التحقيــق الجنائــي الفرن�ضــي أمــام املحاكــم  حــول املســطرة الجنائيــة4، 

الفرنســية باملغــرب، كان قــد حــدد مهــام النيابــة العامــة فــي املــادة الجنائيــة كمــا يلــي:

النيابــة العامــة بمختلــف املحاكــم املتواجــدة بمنطقــة الحمايــة صفــة •  إعطــاء أعضــاء 

1(؛ )الفصــل  ضابــط للشــرطة القضائيــة 

تلقي املحاضر املنجزة من قبل باقي أعضاء الشرطة القضائية )الفصل 2(؛• 

التقديــم الفــوري أمــام النيابــة العامــة للمعتقليــن فــي حالــة تلبــس، والتــي لهــا أن تأمــر • 

 mandat de dépôt االعتقــال  رهــن  بالوضــع  أمــر  إصــدار  أو  للمحاكمــة   بإحالتهــم 

)الفصل 3(؛

الحق في الطعن باالستئناف في األحكام الصادرة عن قا�ضي الصلح )الفصل 10(.• 

2- مرحلة االستقالل :

بعــد حصــول املغــرب علــى اســتقالله صــدر الظهيــر الشــريف رقــم 1.56.014 بشــأن إلغــاء كل 

مراقبــة عامــة أو خاصــة راجعــة لتدبيــر شــؤون العــدل املغربــي، وأكــد فــي فصلــه الثانــي أنــه »ســيصدر 

اســتقباال ظهيــر شــريف فيمــا يخــص تنظيــم نيابــة عامــة لــدى املحاكــم املغربيــة وتســيير شــؤونها«5.

 وبذلــك احتفظــت بالدنــا بمؤسســة النيابــة العامــة ضمــن مكونــات النظــام القضائــي الوطنــي. 

- »وأما خطة الوكيل عن الدولة فيباشرها نائب قا�ضي الصلح وإذا تعذر عليه فيباشرها أحد ضباط البوليس العدلي الذي يعينه وكيل الدولة   1
العــام«. )الفصــل 18 بعــد تعديلــه بظهيــر 1923(.

- ظهير 1953 املعدل للفصل 18 من ظهير 1913 املتعلق بتنظيم العدلية بمنطقة الحماية الفرنسية، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109   2
بتاريخ 27 مارس 1953، الصفحة 1134.

3- »ينص الفصل الفريد من ظهير 1953 على أنه : »يزاول ضباط النيابة العامة وظيفتهم تحت مراقبة وسلطة كل من الوكيل مندوب الحكومة 
وخلفائــه، ويمكــن لهــؤالء الخلفــاء أن يقومــوا عنــد الحاجــة بأعبــاء جميــع االختصاصــات املطــوق بهــا الوكيــل مندوب الحكومة«.

4- ظهيــر 1913 حــول املســطرة الجنائيــة )Dahir Sur La Procédure Criminelle(  منشــور بالجريــدة الرســمية )باللغــة الفرنســية( عــدد 46 بتاريــخ 
12 ســبتمبر1913، الصفحــة 17.

5 - الظهيــر الشــريف رقــم 1.56.014 مــؤرخ فــي 06 شــعبان 1375 موافــق ل 19 مــارس 1956، الجريــدة الرســمية عــدد 2273 بتاريــخ 18 مــاي 1956، 
الصفحــة 793.



التقرير الثالث لرئيس النيابة العامة

88

واســتمر ذلــك منــذ الســنوات األولــى لالســتقالل وإلــى اليــوم، حيــث يضطلــع قضــاة النيابــة العامــة 

بمهــام كثيــرة وهامــة فــي املنظومــة القضائيــة باململكــة وفــق تســميات مختلفــة.

1-2- املرحلة األولى بعد االستقالل )1956 -1959( :

تــم تبنــي الظهيــر الشــريف رقــم   1956 مباشــرة بعــد حصــول املغــرب علــى اســتقالله ســنة 

1.56.035 حــول تنظيــم املحاكــم العاديــة1، والــذي نــص علــى وجــود النيابــة العامــة ضمــن تركيبــة 

النيابــة العموميــة«  املحاكــم العاديــة2. حيــث تطــرق الجــزء الثالــث منــه الــذي يحمــل عنــوان » 

ملكونــات هــذه األخيــرة واملهــام املوكولــة إليهــا. وأطلــق علــى أعضائهــا تســمية »املندوبــون املخزنيــون« 

بالنيابــة العموميــة.

ونــص الفصــل 15 مــن ظهيــر 1956 أعــاله علــى أنــه تســند للمنــدوب املخزنــي مهمــة الســهر علــى 

 حسن سير العدالة في دائرة املحكمة املنتصب فيها. حيث يحضر الجلسات دون أن يسير املناقشات 

وال أن يتدخــل فــي الحكــم. ولــه أن يبــدي رأيــه فــي جميــع القضايــا التــي تتعلــق بالنظــام العمومــي. كمــا 

يســوغ لــه أن يتدخــل فــي كل قضيــة مدنيــة أو تجاريــة بواســطة الئحــة يقدمهــا. وأن يســتأنف داخــل 

أجــل شــهر واحــد، األحــكام التــي تصدرهــا املحاكــم العاديــة.

وقــد كانــت النيابــة العامــة منــذ الفتــرة األولــى مــن اســتقالل بالدنــا تابعــة لوزيــر العــدل، لذلــك 

 بحســن ســير 
ًّ
كان علــى املنــدوب املخزنــي أن يعلــم وزيــر العــدل بجميــع مــا يمكــن أن يعتبــره مخــال

  .)15 )الفصــل  العدالــة 

ســنة  بالدنــا  فــي  للنقــض(  ملحكمــة  القديــم  االســم  )وهــو  األعلــى  املجلــس  إحــداث   وبعــد 

1957 3، تــم التأكيــد علــى وجــود النيابــة العامــة ضمــن تأليــف املجلــس. حيــث كانــت تشــمل النائــب 

العــام وأربعــة محاميــن عاميــن4.

1- منشور بالجريدة الرسمية عدد 2273 بتاريخ 18 ماي 1956، الصفحة 794.
2- يقصد باملحاكم العادية حسب ظهير 1956 كل من املحاكم االبتدائية واملحاكم اإلقليمية واملحكمة العليا الشريفة، وأعطاها الوالية العامة 

للبت في القضايا املدنية والتجارية والجنائية.
3- ظهير شريف رقم 1.57.223 يتعلق باملجلس األعلى، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 2347 بتاريخ 18 أكتوبر1957، ص 2245.

4- الفصل 2 من الظهير الشريف املتعلق باملجلس األعلى املشار إليه في الهامش أعاله.
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2-2- املرحلة ما بين 1959 و1967 :

صــدر ســنة 1959 أول قانــون متكامــل للمســطرة الجنائيــة1 بعــد حصــول اململكــة املغربيــة 

علــى االســتقالل، حيــث احتلــت النيابــة العامــة مكانــة متقدمــة فــي هــذا القانــون ســواء مــن خــالل 

الصالحيــات املســندة لهــا أو مــن حيــث تنظيــم أعضائهــا الذيــن كانــوا محدديــن وفــق الشــكل التالــي :

1-2-2- بالنسبة للمجلس األعلى )محكمة النقض( :

اســتعاض قانــون املســطرة الجنائيــة عــن تســمية »النائــب العــام« املنصــوص عليهــا فــي ظهيــر 

إحــداث املجلــس األعلــى بتســمية »الوكيــل العــام للمجلــس األعلــى«، لإشــارة إلــى املســؤول األول عــن 

النيابــة العامــة بمحكمــة النقــض2.

وفــي هــذا اإلطــار أكــد الفــرع الرابــع مــن قانــون املســطرة الجنائيــة علــى وجــوب أن تكــون قــرارات 

املجلــس األعلــى معللــة بأســباب وأن تشــير إلــى النصــوص القانونيــة التــي طبقــت مقتضياتهــا، وأن 

تتضمــن عــدة بيانــات مــن بينهــا :

اسم ممثل النيابة العامة؛  -

تالوة التقرير واالستماع إلى ممثل النيابة العامة3.  -

2-2-2- بالنسبة ملحكمة االستئناف :

طبقــا ملقتضيــات قانــون املســطرة الجنائيــة لســنة 1959، يمثــل النيابــة العامــة لــدى محكمــة 

االســتئناف »رئيــس النيابــة العامــة« أو أحــد نوابــه، والــذي أوكلــت لــه مهمــة الحــرص علــى تنفيــذ 

القانــون بدائــرة نفــوذ هــذه املحكمــة، كمــا وضــع القانــون املذكــور جميــع ضبــاط وأعــوان الشــرطة 

القضائيــة تحــت إشــرافه.

ورغــم الصالحيــات املهمــة التــي كان يملكهــا »رئيــس النيابــة العامــة« علــى مســتوى محاكــم 

االستئناف، إال أنه كان خاضعا لوزير العدل، حيث يمكن لهذا األخير أن يبلغه ما يصل إلى علمه 

 1- ظهيــر رقــم 1.58.261 يحتــوي علــى قانــون املســطرة الجنائيــة، الصــادر بتاريــخ 10 فبرايــر 1959، الجريــدة الرســمية عــدد 2418 مكــرر بتاريــخ 
5 مارس 1959، الصفحة 705 .

2- أنظر على سبيل املثال الفصل 608 و609 من قانون املسطرة الجنائية لسنة 1959.
3- الفصل 599 من قانون املسطرة الجنائية لسنة 1959.
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مــن أفعــال مخالفــة للقانــون وأن يأمــره بــأن يتابــع مرتكبيهــا وأن يرفــع إلــى املحكمــة املختصــة مــا يــراه 

الوزيــر مــن ملتمســات )الفصــل 48(.

3-2-2- على مستوى املحاكم االبتدائية :

يمثل النيابة العامة باملحاكم االبتدائية وكيل الدولة بنفسه أو بواسطة نوابه، ويعمل تحت 

 إشراف رئيس النيابة العامة، على إقامة الدعوى العمومية بدائرة املحكمة املعين بها، إما تلقائيا 

أو بنــاء علــى شــكاية الشــخص املتضــرر. وحــددت الفصــول 37 إلــى 45 صالحياتــه املتعــددة، التــي 

تشــبه إلــى حــد كبيــر الصالحيــات املمنوحــة حاليــا لــوكالء امللــك باملحاكــم االبتدائيــة.

4-2-2- على مستوى محاكم الصلح ومحاكم السدد :

يســند مهــام النيابــة العامــة   1959 مــن قانــون املســطرة الجنائيــة لســنة   45 كان الفصــل 

بمحاكــم الصلــح ومحاكــم الســدد ألحــد نــواب وكيــل الدولــة. وفــي حالــة الضــرورة، عنــد تخلفــه ألحــد 

األشــخاص اآلتــي ذكرهــم :

- قاض مفوض بقرار من الرئيس األول ملحكمة االستئناف، بطلب من رئيس النيابة العامة 

بنفس املحكمة وملدة محددة؛

- مفوض الشرطة في مكان انعقاد املحكمة املعنية. وإذا تعدد املفوضون فإن رئيس النيابة 

 منهم أو أكثر؛
ً
العامة يعين ألجل ذلك واحدا

- فــي حالــة عــدم وجــود أي مفــوض للشــرطة القضائيــة بمــكان انعقــاد املحكمــة، فــإن مهــام 

النيابــة العامــة يمكــن أن تمــارس مــن قبــل ضابــط مــن ضبــاط الــدرك امللكــي؛

- وإذا تعلــق األمــر بالجرائــم الغابويــة، وتوبــع مقترفوهــا أمــام محاكــم الصلــح أو الســدد، فــإن 

مهام النيابة العامة تمارس من قبل مأمور من إدارة املياه والغابات حسب القواعد الخاصة بهذه 

اإلدارة.
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3-2- النيابة العامة في قانون التنظيم القضائي لسنة 1967 1 :

بعــد صــدور القانــون املتعلــق باملغربــة والتوحيــد والتعريــب ســنة 1965 2، تــم إصــدار مرســوم 

بمثابــة قانــون التنظيــم القضائــي لســنة 1967، والــذي حــدد تنظيــم النيابــة العامــة ضمــن مختلــف 

محاكــم اململكــة بمــا فيهــا املجلــس األعلــى )محكمــة النقــض( :

1-3-2- النيابة العامة باملجلس األعلى :

يمثــل النيابــة العامــة لــدى املجلــس األعلــى املدعــي العــام واملحامــون العامــون. وأعطــي للمدعــي 

العــام الســلطة علــى أعضــاء النيابــة العامــة، واملصلحــة اإلداريــة للنيابــة العامــة باملجلــس األعلــى 

)الفصــالن 23 و26(.

2-3-2- النيابة العامة بمحاكم االستئناف :

يمثــل النيابــة العامــة فــي هــذه املحاكــم وكالء الدولــة العامــون واملحامــون العامــون والنــواب 

العامــون3.

3-3-2- النيابة العامة باملحاكم اإلقليمية :

نص الفصل 14 من القانون املذكور على تمثيل النيابة العامة باملحاكم اإلقليمية من قبل 

وكالء الدولة ونوابهم.

4-3-2- النيابة العامة بمحاكم السدد :

نص الفصل 6 و7 من القانون نفسه على تأليف هذه املحاكم، وعلى وجوب تمثيلية النيابة 

العامــة بهــا دون أن يحــدد طبيعــة هــذه التمثيليــة، ممــا جعــل التنظيــم الــوارد فــي قانــون املســطرة 

الجنائيــة لســنة 1959 هــو املعتمــد.

1- مرســوم ملكــي رقــم 1005.65 بتاريــخ 3 يوليــوز 1967 بمثابــة قانــون يتعلــق بالتنظيــم القضائــي، منشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 2857 بتاريــخ 2 
غشــت 1967، الصفحــة 1716.

2- قانــون رقــم 3.64 يتعلــق بتوحيــد املحاكــم، الصــادر بتاريــخ 26 ينايــر 1965، املنشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 2727 بتاريــخ 3 فبرايــر 1965، 
.208 الصفحــة 

3- الفصل 19 من قانون التنظيم القضائي لسنة 1967.
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4-2- النيابة العامة في قانون التنظيم القضائي لسنة 1974 1 :

بموجــب الفصــل األول مــن هــذ القانــون أصبــح التنظيــم القضائــي يشــمل محاكــم الجماعــات 

واملقاطعــات، واملحاكــم االبتدائيــة، ومحاكــم االســتئناف، واملجلــس األعلــى. وتضــم هــذه املحاكــم 

ضمــن تأليفهــا تمثيليــة للنيابــة العامــة مــا عــدا فــي محاكــم الجماعــات واملقاطعــات2.

وبنــاء علــى هــذا القانــون أصبــح تأليــف النيابــة العامــة يماثــل النظــام املعتمــد حاليــا، وفــق مــا 

يلــي :

يمثــل النيابــة العامــة باملحاكــم االبتدائيــة وكيــل امللــك ونائبــه أو عــدة نــواب )الفقرة 2 من   -

الفصــل 2(؛

تتكون النيابة العامة بمحكمة االستئناف من وكيل عام للملك ونوابه العامين )الفقرة   -

2 مــن الفصــل 6(؛

يمثــل النيابــة العامــة باملجلــس األعلــى الوكيــل العــام للملــك يســاعده املحامون العامون   -

.)10 )الفصــل 

وتجدر اإلشارة إلى أنه رغم التعديالت التي شهدها هذا القانون وكذا صدور قانون املسطرة 

 الجنائيــة لســنة 2003، إال أن تمثيليــة النيابــة العامــة أمــام املحاكــم أعــاله لــم يطــرأ عليهــا أي تغييــر، 

مــا عــدا مــا أورده القانــون املحــدث للمحاكــم التجاريــة الــذي جعــل النيابــة العامــة ممثلــة أمــام 

املحاكــم التجاريــة بوكيــل امللــك ونوابــه، وأمــام محاكــم االســتئناف التجاريــة بالوكيــل العــام للملــك 

ونوابه. أي أن القانون قد أحدث نيابة عامة خاصة بهذه املحاكم ومنفصلة عن النيابات العامة 

األخــرى باملحاكــم االبتدائيــة ومحاكــم االســتئناف. وأمــا النيابــة العامــة باملجلــس األعلــى فقــد ظلــت 

موحــدة، بحيــث ظــل املجلــس األعلــى )محكمــة النقــض( هــو هــرم الســلم القضائــي الوطنــي املوحــد 

الــذي يشــمل القضــاء العــادي والقضــاء اإلداري والقضــاء التجــاري.

وبطبيعــة الحــال، فإنــه خــالل كل هــذه املراحــل كانــت النيابــة العامــة تقــع تحــت ســلطة الوزير 

1- ظهيــر شــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.74.338، الصــادر بتاريــخ 15 يوليــوز1974، منشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 3220 بتاريــخ 17 يوليــوز 1974، 
الصفحــة 2027.

2- نــص الفصــل 2 مــن الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.74.339 الصــادر بتاريــخ 15 يوليــوز 1974 املتعلــق بتنظيــم محاكــم الجماعــات ومحاكــم املقاطعــات 
وتحديــد اختصاصاتهــا علــى أنــه »تتألــف محاكــم الجماعــات واملقاطعــات مــن حاكــم وأعــوان لكتابــة الضبــط أو الكتابــة«.

  - منشور بالجريدة الرسمية عدد 3220 وتاريخ 17 يوليوز 1974، الصفحة 2038.
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51 مــن قانــون  املكلــف بالعــدل، الــذي يمكنــه إعطــاء أعضائهــا تعليمــات يجــب تنفيذهــا )املــادة 

املســطرة الجنائيــة(.

5-2- النيابة العامة بعد استقالل السلطة القضائية :

يشــكل صــدور دســتور اململكــة املغربيــة لســنة 2011 مرحلــة جديــدة فــي تاريــخ النيابــة العامــة 

عندما أقر مبدأ استقالل السلطة القضائية، والذي نتج عنه استقالل النيابة العامة ألول مرة في 

تاريخ املغرب عن السلطة التنفيذية، وإسناد مهمة رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة 

النقض الذي حل محل وزير العدل.

وهكــذا أصبحــت النيابــة العامــة منــذ 7 أكتوبــر 2017 تتمتــع باالســتقالل املؤسســاتي، وذلــك 

بمــا يكفــل تعزيــر دورهــا فــي حمايــة الحقــوق والحريــات بــكل تجرد واســتقاللية.

والرسم أسفله يختصر الهيكلة الخاصة للنيابة العامة لدى مختلف محاكم اململكة.
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ثانيا - املميزات األساسية ألعضاء النيابة العامة :

تعــد النيابــة العامــة مؤسســة تنتمــي إلــى الســلطة القضائيــة املســتقلة. وهــذا يعنــي أن أفرادهــا 

يعتبــرون قضــاة ينطبــق عليهــم، مــا ينطبــق علــى قضــاة الحكــم، مــع بعــض املميــزات املرتبطــة بعمــل 

النيابــة العامــة، والتــي يمكــن تحديدهــا علــى مســتويين :

1- على مستوى تدبير عمل النيابة العامة :

إذا كان جميــع القضــاة ملزمــون دســتوريا بتطبيــق القانــون، فــإن الفصــل 110 مــن الدســتور 

أحــدث وضعيــة خاصــة بالنســبة لقضــاة النيابــة العامــة. ذلــك أنهــم ملزمــون بتنفيــذ التعليمــات 

القانونيــة الكتابيــة الصــادرة عــن الســلطة الرئاســية التــي يتبعــون لهــا. وهــو مــا ينســجم مــع خاصيــة 

الهرميــة أو التسلســل الرئا�ضــي الهرمــي الــذي ينتمــي إليــه أعضــاء النيابــة العامــة، والــذي يقت�ضــي 

خضــوع املــرؤوس للرئيــس املباشــر، فالرئيــس األعلــى، انتهــاء برئيــس النيابــة العامــة.

 كذلــك يتميــز أعضــاء النيابــة العامــة بخاصيــة الوحــدة، أي أنهــم يشــكلون مؤسســة واحــدة 

ال تتجــزأ، ولذلــك فيمكــن ألحــد أعضائهــا مباشــرة اإلجــراءات التــي ســبق أن شــرع فيهــا عضــو آخــر، 

سواء تعلق األمر بالحضور للجلسات، أو اإلشراف على األبحاث أو أي إجراء آخر، دون أن يترتب 

عــن ذلــك أي اختــالل فــي اإلجــراءات.

كما يتميز أعضاء النيابة العامة بصفة االستقالل عن كل الخصوم في الدعوى العمومية، 

فــال ســلطان عليهــم فــي أداء مهامهــم إال ألحــكام القانــون )مــع مراعــاة التسلســل اإلداري(. وترتبــط 

بصفــة االســتقالل، خاصيــة عــدم القابليــة للتجريــح. فخالفــا لقضــاة الحكــم، ال يمكــن ألي طــرف 

مــن أطــراف الدعــوى العموميــة تجريــح قضــاة النيابــة العامــة الرتيابــه فــي حيادهــم أو انحيازهم ألحد 

األطــراف، بالنظــر إلــى أن النيابــة العامــة تعتبــر خصمــا شــريفا، وأنهــا حيــن تترافــع فهــي تترافــع باســم 

املجتمــع ومــن أجــل مصلحتــه.

2- على مستوى تقييم أعضاء النيابة العامة :

باعتبــار أن أعضــاء النيابــة العامــة قضــاة، فإنهــم يخضعــون فيمــا يتعلــق بتدبيــر وضعيتهــم، 

منــذ التعييــن إلــى غايــة التقاعــد، للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة، شـــأنهم فــي ذلــك شــأن قضــاة 

الحكــم. 
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غيــر أنــه بالرجــوع إلــى مقتضيــات الفصــل 116 مــن الدســتور نجــد أنهــا تمنــح للوكيــل العــام 

للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة صالحيــة إصــدار تقاريــر  حــول تقييــم 

أداء قضــاة النيابــة العامــة، والتــي يراعيهــا املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة فــي أدائــه ملهامــه1.

ثالثا - اختصاصات أعضاء النيابة العامة :

يباشــر أعضــاء النيابــة العامــة اختصاصــات متعــددة مؤطــرة بمقت�ضــى التشــريعات 
الجاري بها العمل، والتي تشمل ميادين متفرقة، تختلف بين القضايا الزجرية واملدنية، 

والقضايا األســرية والتجارية.

1- في املادة الزجرية :

 يشــكل قانــون املســطرة الجنائيــة اإلطــار العــام لتدخــل النيابــة العامــة فــي املــادة الزجريــة، 

وال يعني ذلك أن تدخلها محصور في نطاق هذا القانون، بل إنه محدد كذلك بمقت�ضى النصوص 

الجنائيــة الخاصــة التــي يغلــب عليهــا التفــرق والشــتات. ومــا دام أنــه يصعــب حصــر كل األدوار التــي 

تضطلع بها النيابة العامة على هذا املســتوى، فإننا ســنقتصر على بعض الصالحيات األساســية2.

النيابــة العامــة يشــرفون علــى األبحــاث والتحريــات التــي تباشــرها  فــإن أعضــاء  وهكــذا، 

مصالح الشــرطة القضائية للتثبت من وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها، ســواء تعلق األمر بالبحث 

التمهيــدي أو البحــث فــي حالــة التلبــس. ويتدخلــون بملتمســاتهم املكتوبــة بخصــوص ســير إجــراءات 

التحقيق االعدادي. كما يقوم أعضاء النيابة العامة بتحريك وممارسة الدعوى العمومية باسم 

املجتمــع، ويطالبــون بتطبيــق العقوبــات املقــررة فــي القانــون، ويســتعملون طــرق الطعــن املتمثلــة فــي 

االســتئناف والنقــض، ويســهرون علــى تنفيــذ املقــررات القضائيــة حينمــا تصبــح قابلــة للتنفيــذ.

ومــن جهــة أخــرى، ولضــرورة الوقايــة مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب ســوء املعاملــة، فــإن 

أعضــاء النيابــة العامــة يراقبــون أماكــن االعتقــال عبــر زيــارات تفقديــة دوريــة وفقــا لضوابط معينة، 

تشــمل املؤسســات الســجنية وأماكــن الوضــع رهــن الحراســة النظريــة ومراكــز إيــداع األحــداث 

ومستشــفيات األمــراض العقليــة.
1- ينــص الفصــل 116 مــن الدســتور علــى أنــه : »...يراعــي املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة، فــي القضايــا التــي تهــم قضــاة النيابــة العامــة، تقاريــر 
التقييم املقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها«. كما تضمنت املادة 66 من القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية اإلشارة 

إلى أن املجلس يأخذ بتقارير تقييم األداء الصادرة عن السلطة التي يتبع قضاة النيابة العامة لها.
2 - للمزيد من املعلومات حول اختصاصات أعضاء النيابة العامة يمكن الرجوع إلى التقرير الثاني لرئاسة النيابة العامة لسنة 2018، ص 63 وما يليها.
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إضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن أعضــاء النيابــة العامــة يشــرفون علــى إجــراءات التنفيــذ الزجــري 

لألحكام بما فيها التنفيذ باستعمال القوة العمومية واالكراه البدني. ويتخذون اإلجراءات الوقتية 

املناســبة للحــد مــن آثــار الجريمــة أو يطالبــون الجهــات القضائيــة باتخاذهــا، مــن خــالل األمــر باتخــاذ 

أي اجراء تحفظي مناسب، كإرجاع املحجوزات وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وعقل العقارات. 

كمــا أنهــم يشــرفون علــى تنفيــذ طلبــات التعــاون القضائــي الدولــي فــي املــادة الزجريــة واملدنيــة.

ويمنــح القانــون للنيابــة العامــة صالحيــات هامــة لحمايــة الشــهود والخبــراء واملبلغيــن. وكذلــك 

لحمايــة الضحايــا. والســيما ضحايــا االتجــار بالبشــر، والنســاء ضحايــا العنــف. 

وبذلــك فــإن رئيــس النيابــة العامــة يشــرف علــى تنفيــذ السياســة الجنائيــة، بمجمــوع إقليــم 

اململكــة بواســطة تتبعــه ألداء النيابــات العامــة لــدى مختلــف املحاكــم.

2- في املادة املدنية :

إن تدخــل النيابــة العامــة فــي القضايــا املدنيــة منظــم بمقت�ضــى الفصــل الســادس ومــا يليــه إلــى 

الفصــل العاشــر مــن قانــون املســطرة املدنيــة، باإلضافــة إلــى نصــوص أخــرى. وينــص الفصــل 6 أنــه 

، أو تتدخــل كطــرف منضــم وتمثــل األغيــار فــي الحالــة 
ً
»يمكــن للنيابــة العامــة أن تكــون طرفــا رئيســيا

التــي ينــص عليهــا القانــون«. ولذلــك يالحــظ أن النيابــة العامــة فــي القضايــا املدنيــة يمكــن أن تكــون 

 ألحــد أطــراف الدعــوى 
ً
طرفــا رئيســيا - مدعيــا أو مدعــى عليــه - كمــا يمكــن أن تكــون طرفــا منضمــا

املدنيــة.

وإذا كان املشرع املغربي لم يحدد في نص واحد معين القضايا التي تكون فيها النيابة العامة 

 خالفا ملا فعله بخصوص دورها كطرف منضم. ولكنه أشار إلى ذلك في عدة نصوص 
ً
طرفا رئيسيا

متفرقــة، وســنكتفي باإلشــارة إلــى بعــض الحــاالت التــي تتدخــل النيابــة العامــة فيهــا كطــرف أصلــي، 

ومنهــا :

قضايا الجنسية؛  -

-  قضايا التصريح باالزدياد أو الوفاة؛

قضايا إصالح تسجيالت الحالة املدنية؛  -

-  قضايا التحجير على السفيه واملعتوه وقضايا التركات الشاغرة ...
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3- في املادة األسرية :

تعتبــر النيابــة العامــة، بنــص املــادة 3 مــن مدونــة األســرة، طرفــا أصليــا فــي كل القضايــا ذات 

الصلة بتطبيق أحكام هذه املدونة. وهو ما يسمح لها أن تدافع عن املصالح األساسية للمجتمع، 

والســيما حينمــا يتعلــق األمــر بالحفــاظ علــى تماســك األســرة وحمايــة األطفــال والقاصريــن مثــال.

كمــا يعمــل قضــاة النيابــة العامــة طبقــا ملقتضيــات املــادة 53 مــن ذات القانــون، علــى إرجــاع 

أحــد الزوجيــن املطــرود إلــى بيــت الزوجيــة بشــكل فــوري مــع اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بضمــان أمنــه 

وحمايته.

باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن املــادة 103 مــن مدونــة األســرة خولــت لقضــاة النيابــة العامــة التدخــل 

فــي الحالــة التــي يكــون فيهــا عنــوان الــزوج الغائــب مجهــوال، حيــث يمارســون مجموعــة مــن اإلجــراءات 

للتأكد من واقعة الغيبة وصحة ادعاء الزوجة، كما أنهم يساعدون املحكمة في إجراءات التبليغ 

بالوســائل املتاحة لها.

وفيما يخص حماية حقوق األطفال، فإن املادة 54 من مدونة األسرة جعلت أعضاء النيابة 

العامــة هــم املســؤولون علــى مراقبــة حمايــة الحقــوق التــي ســطرتها هــذه املادة1.كمــا أنــه بخصــوص 

تزويج القاصر فإنهم يلتمسون )في إطار املواد 20 و21 و22 من املدونة( إجراء األبحاث االجتماعية 

والخبــرات الطبيــة الضروريــة ملراعــاة مصلحــة القاصــر واملســاعدة علــى اتخــاذ القــرار املالئــم لحالتــه 

النفسية والصحية واالجتماعية.

1- تنص املادة 54 من مدونة األسرة على: »لألطفال على أبويهم الحقوق التالية :
حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد؛. 1

 العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة لالسم والجنسية والتسجيل في الحالة املدنية؛2. 
 النسب والحضانة والنفقة طبقا ألحكام الكتاب الثالث من هذه املدونة؛3. 

إرضاع األم ألوالدها عند االستطاعة؛. 4
 اتخاذ كل التدابير املمكنة للنمو الطبيعي لألطفال بالحفاظ على سالمتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعالجا؛5. 
 التوجيــه الدينــي والتربيــة علــى الســلوك القويــم وقيــم النبــل املؤديــة إلــى الصــدق فــي القــول والعمــل، واجتنــاب العنــف املف�ضــي إلــى اإلضــرار 6. 

الجســدي واملعنــوي، والحــرص علــى الوقايــة مــن كل اســتغالل يضــر بمصالــح الطفــل؛
التعليــم والتكويــن الــذي يؤهلهــم للحيــاة العمليــة وللعضويــة النافعــة فــي املجتمــع، وعلــى اآلبــاء أن يهيئــوا ألوالدهــم قــدر املســتطاع الظــروف . 7

املالئمــة ملتابعــة دراســتهم حســب اســتعدادهم الفكــري والبدنــي.
- عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة.

- عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما.
- يتمتع الطفل املصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق املذكورة أعاله، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، وال سيما التعليم والتأهيل املناسبان 

إلعاقته قصد تسهيل إدماجه في املجتمع.
- تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير الالزمة لحماية األطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون.

- »تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ األحكام السالفة الذكر«.
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وفيما يتعلق بالحضانة، فإنه إذا لم يوجد بين مســتحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم 

تتوفــر فيــه الشــروط القانونيــة، فــإن النيابــة العامــة تقــوم برفــع األمــر للمحكمــة لتقــرر في اختيار من 

تراه صالحا من أقارب املحضون لحضانته، أو من املؤسســات املؤهلة لذلك. وتقدم مســتنتجاتها 

الكتابيــة أو الشــفوية إذا لــم تكــن هــي صاحبــة املبــادرة برفــع األمــر للمحكمــة، كمــا أن لهــا حــق طلــب 

إســقاط الحضانة حماية لحقوق املحضون.

4- في املادة التجارية :

إلــى جانــب األدوار التقليديــة املتمثلــة فــي تحريــك املتابعــات بخصــوص جرائــم الشــيك وجرائــم 

امللكيــة الصناعيــة وغيرهــا مــن الجرائــم التــي تمــس بالنظــام العــام االقتصــادي مــن طــرف النيابــات 

العامــة لــدى املحاكــم العاديــة، فقــد أنيطــت بأعضائهــا لــدى املحاكــم التجاريــة، أدوارا ذات طبيعــة 

خاصــة فــي إطــار الســهر علــى ضمــان حســن ســير املقاولــة وحمايــة حقــوق املتعامليــن. 

وهكذا، فقد منح القانون ألعضاء النيابة العامة، فيما يتعلق بمســاطر صعوبات املقاولة، 

صالحية تقديم طلب للمحكمة التجارية من أجل فتح مسطرة التسوية القضائية، تأسيسا على 

مقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 578 مــن مدونــة التجــارة. كمــا يحــق لهــم تقديــم طلــب مــن أجــل 

تمديــد مســطرة التســوية القضائيــة إلــى مقاولــة أو مقــاوالت أخــرى، بســبب تداخــل ذممهــا املاليــة مــع 

الذمة املالية للمقاولة الخاضعة للمســطرة، بحســب مقتضيات املادة 585 من نفس القانون.

إلى جانب ذلك، فإن املادة 651 من مدونة التجارة تجيز لهم تقديم طلب للمحكمة التجارية 

 مــن أجــل فتــح مســطرة التصفيــة القضائيــة، فــي حالــة مــا إذا كانــت وضعيــة املقاولــة مختلــة بشــكل 

ال رجعــة فيــه. كمــا يمكــن لهــم تقديــم طلــب لنفــس املحكمــة مــن أجــل اســتبدال الســنديك )املــادة 

677(،أو تنفيــذ العقوبــات املاليــة فــي إطــار املــواد مــن 738 إلــى 740 مــن مدونــة التجــارة.

فــال يــكاد  فــإن تدخــل النيابــة العامــة ال يقتصــر علــى األدوار املحصــورة أعــاله،  ولإشــارة، 

يصــدر قانــون جديــد إال ويســن مقتضيــات زجريــة جديــدة أو يرتــب صالحيــات علــى عاتــق قضــاة 

النيابــة العامــة. وهــو مــا يتــم االضطــالع بــه مــن قبلهــم بحــزم ومســؤولية وفقــا لإجــراءات والضوابــط 

القانونيــة، بالرغــم مــن الخصــاص املســجل علــى مســتوى إحصائيــات أعــداد قضــاة النيابــة العامــة.
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 - معطيات إحصائية حول قضاة النيابة العامة :
ً
رابعا

توجــد النيابــة العامــة فــي جميــع محاكــم اململكــة، باســتثناء املحاكــم اإلداريــة. وهــي ممثلــة فــي 

املحاكم االبتدائية واملحاكم التجارية ومحاكم االستئناف ومحاكم االستئناف التجارية ومحكمة 

النقض. وبالنظر لكون قضاتها جزء أساسيا من مكونات السلك القضائي الوطني، فال بأس قبل 

إبــراز املعطيــات اإلحصائيــة الخاصــة بهــم إعطــاء ملحــة عــن التوزيــع العــام لقضــاة اململكة.

1- عدد قضاة اململكة :

بلــغ عــدد قضــاة اململكــة فــي متــم ســنة 2019 مــا مجموعــه 4.269 قــاض وقاضيــة، موزعيــن 

حســب الجنــس كمــا يلــي :

3.216 قاض )ذكور( أي بنسبة  75,33٪ من مجموع قضاة اململكة؛   •

1.053 قاضية )إناث( أي بنسبة  24,67٪ من مجموع قضاة اململكة.   •
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2- عدد قضاة النيابة العامة :

بلــغ عــدد قضــاة النيابــة العامــة فــي متــم ســنة 2019 مــا مجموعــه 1.089 قــاض وقاضيــة، أي 

 بنســبة 25,5٪ مــن مجمــوع قضــاة اململكــة. وبالنظــر إلــى العــدد اإلجمالــي لســكان بالدنــا، واملقــدر 

ب 35.861.738 نســمة1، فــإن معــدل قضــاة النيابــة العامــة هــو 3 قضــاة لــكل 100.000 نســمة، 

 
ً
 إذا مــا قــورن باملعــدالت األوروبيــة والتــي تعــادل النســبة فيهــا 11 قاضيــا

ً
 ضعيفــا

ً
والــذي يعتبــر معــدال

لــكل 100.000 مواطــن.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مــن بيــن قضــاة النيابــة العامــة املشــار إليهــم، يوجــد 53 قاضيــا يعملــون 

خــارج املحاكــم فــي وضعيــة إلحــاق بهيئــات ومؤسســات مختلفــة، ممــا يقصــر عــدد قضــاة النيابــة 

العامــة املمارســين ملهــام قضائيــة هــو 1.036 فقــط.

1-2- توزيع قضاة النيابة العامة حسب مناصب املسؤولية :

 ،
ً
بلغ مجموع مناصب املسؤولية في محاكم اململكة إلى غاية متم 2019 ما قدره 108 منصبا

موزعة بين الوكالء العامين للملك ووكالء امللك باملحاكم العادية والتجارية.

وفيما يلي تفصيل لتوزيع قضاة النيابة العامة حسب مناصب املسؤولية :

1- حسب اإلحصاء الوارد في املوقع الرسمي للمندوبية السامية للتخطيط في متم 2019.
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2-2- توزيع قضاة النيابة العامة حسب املؤهل العلمي :

املجموعالشهادة أو الدبلوم

53الدكتوراه

401دبلوم الدراسات العليا أو املاستر أو ما يعادله

635اإلجازة على األقل

1089املجمــــــوع
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3-2- توزيع قضاة النيابة العامة حسب الجنس :

يوزع قضاة النيابة العامة البالغ عددهم 1089 إلى 917 ذكر  بنسبة 84,21 %، و172 أنثى 

بنسبة 15,79 %.

النسبة املئويةتوزيع قضاة النيابة العامة حسب الجنس

15,79  %172اإلناث

84,21  % 917الذكور

  100 %1.089املجموع

وهكذا يالحظ أن نسبة القاضيات )اإلناث( قد انخفضت باملقارنة مع السنة املاضية رغم 

ارتفاع عددهن، ففي سنة 2018 بلغ 168 قاضية بنسبة 16,06%، وهي نسبة، في كل األحوال، تبقى 

 ضعيفة إذا ما قورنت باملعدل الوطني لنسبة القاضيات من مجموع أعضاء السلك القضائي والتي تبلغ

.% 24,66



الباب األول : سير النيابة العامة

103

4-2- توزيع قضاة النيابة العامة حسب السن :

النسبةاملجموعالذكوراإلناثالسن

> 30217293٪8,54

34-3031160191٪17,54

39-3533176209٪19,19

44-401392105٪9,64

49-4520110130٪11,94

54-5024118142٪13,04

59-55158196٪8,82

65-601397110٪10,10

< 6521113٪1,19

100٪1729171089املجمـــــــوع

باالطــالع علــى أعمــار قضــاة النيابــة العامــة يالحــظ أن أغلبهــم مــن فئــة الشــباب الذيــن يقــل 

ســنهم عن 40 ســنة بنســبة 45 %، بينما 43 % منهم تتراوح أعمارهم بين 40 و60 ســنة، و12 % من 

قضــاة النيابــة العامــة يتجــاوز عمرهــم 60 ســنة. وذلــك وفــق التفصيــل التالــي :

حوالي 11 % منهم يزيد سنهم عن 60 سنة1؛  -

حوالي 22 % منهم يتراوح سنهم بين 50 و60 سنة؛  -

حوالي 21 % منهم يتراوح سنهم بين 40 و50 سنة؛  -

حوالي 36 % منهم يتراوح سنهم بين 30 و40 سنة؛  -

حوالي 8 % يقل سنهم عن 30 سنة.  -

1- الحد األق�ضى لسن التقاعد مع احتساب التمديدات هو 70 سنة.
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5-2- توزيع قضاة النيابة العامة حسب الدرجات :

النسبة املئويةاملجموعالذكوراإلناثالدرجة

0.09 ٪11خارج الدرجة
40,95٪63383446الدرجة االستثنائية

11,76٪22106128الدرجة االولى
15,52٪28141169الدرجة الثانية
31,68٪59286345الدرجة الثالثة

100٪1729171089املجمـــــوع

6-2- توزيع قضاة النيابة العامة حسب مكان العمل :

النسبة املئوية )%(عدد القضاةاملحاكم

4.04 %44محكمة النقض

22.96 %250محاكم االستئناف

0.64 %7محاكم االستئناف التجارية

65.84 %717املحاكم االبتدائية

1.65 %18املحاكم التجارية

4.87 %53قضاة ملحقون خارج املحاكم

100 %1089املجمــــــــوع

250 قاضيــا بمحاكــم االســتئناف  يتــوزع قضــاة النيابــة العامــة باملحاكــم العاديــة مــا بيــن 

العادية   )بنســبة تقارب 23 %(، و717 قاضيا باملحاكم االبتدائية العادية )بنســبة تقارب 66 %(. 

ويشكل قضاة النيابة العامة باملحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف نسبة 88,80 % من مجموع 

 باملحاكم التي تباشر تطبيق السياسة الجنائية، 
ً
قضاة النيابة العامة. وهؤالء هم العاملون فعليا

 بالنســبة لتقييــم األداء.
ً
. وهــذا هــو الرقــم الــذي ســيعتمد الحقــا

ً
ويبلــغ عددهــم 967 قاضيــا

 مهــام النيابــة 
ً
 مهــام النيابــة العامــة بمحكمــة النقــض. و25 قاضيــا

ً
فــي حيــن يباشــر 44 قاضيــا

العامة لدى مختلف املحاكم التجارية )7 بمحاكم االستئناف التجارية، و18 باملحاكم التجارية(.
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53 قاضيــا يمارســون  وكمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك، فــإن مــن بيــن هــؤالء القضــاة يوجــد 

مهامهــم خــارج املحاكــم فــي إطــار اإللحــاق بمؤسســات قضائيــة أو جهــات إداريــة، وهــو مــا يجعــل عــدد 

القضاة املمارســين في املحاكم هو 1.036 قاضيا فقط. وفيما يلي تفصيل للمؤسســات امللحق بها 

قضــاة النيابــة العامــة.
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املحور الثاني - النشاط العام للنيابات العامة :

يشــكل النشــاط العــام للنيابــات العامــة جــزء مــن النشــاط الســنوي العــام للمحاكــم، بحكــم 

األدوار املسندة إليها، حيث تحضر جلسات الحكم وتكون طرفا أساسيا في الدعوى العمومية. كما 

أنها تضطلع بأدوار هامة أمام القضاء املدني، بمفهومه الواسع. هذا إلى جانب تدخلها بعد صدور 

 الحكم من خالل املساهمة في تتبع التبليغ والتنفيذ، وال سيما عن طريق استعمال القوة العمومية 

أو بواســطة االكــراه البدنــي. ولذلــك فــإن النشــاط العــام للمحاكــم خــالل ســنة 2019 يعطــي صــورة 

أوليــة حــول الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا النيابــات العامــة خــالل الســنة.

أوال - مجموع القضايا املسجلة باملحاكم واملحكوم منها :

3.070.717مجموع القضايا املسجلة باملحاكم

3.102.186املحكوم

101,02 %نسبة املحكوم من املسجل

وفــي هــذا الصــدد، نشــير إلــى أن نســبة املحكــوم مــن املســجل خــالل هــذه الســنة يقــارب النســبة 

املســجلة برســم ســنة 2018، علمــا أن مجمــوع القضايــا املســجلة تراجــع خــالل نفــس الفتــرة بنســبة 

تقــارب 3,5 %.

املسجل واملحكوم حسب نوع املحاكم
املحكوماملسجل

عدد القضايا
النسبة من مجموع 

القضايا املسجلة
عدد القضايا

النسبة من مجموع 
القضايا املحكومة

83 %83,752.595.207%2.571.745املحاكم االبتدائية
8 %8,16260.505%250.772محاكم االستئناف
2 %1,6846.727%51.591محكمة النقض
4 %4,41137.313%135.296املحاكم التجارية
1%1,2138.165%37.260املحاكم اإلدارية

1%0,3811.730%11.755محاكم االستئناف التجارية
1%0,4012.539%12.298محاكم االستئناف اإلدارية

100%1003.102.186%3.070.717املجموع
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املســجل واملحكــوم حســب املــواد بمحاكــم املوضــوع ســنة   - ثانيــا 
:  2019

نوع القضايا
املخلف عن 

2018
املحكوماملسجل

نسبة املحكوم 
من املسجل

املخلف

101,00255.874 %270.6741.485.3151.500.115املدني بجميع املحاكم

101,38239.210 %257.6051.337.2021.355.597الجنائي بجميع املحاكم

101,3519.406 %21.398147.051149.043التجاري

102,3110.843%11.98949.55850.704اإلداري

90,5750.985 %46.12151.59146.727محكمة النقض

101,02576.318%607.7873.070.7173.102.186املجمـــــوع

يتضح من الجداول أعاله الكم الهائل من القضايا التي بتت فيها املحاكم خالل سنة 2019، 

)املحاكــم اإلداريــة  القضــاء اإلداري  باســتثناء  والتــي تكــون النيابــة العامــة حاضــرة فــي معظمهــا، 

ومحاكــم االســتئناف اإلداريــة(. وهكــذا فبموجــب حضورهــا اإللزامــي فــي جميــع القضايــا الزجريــة، 

فــإن النيابــة العامــة تكــون قــد ســاهمت فــي إصــدار 1.355.597 حكمــا. أضــف إليهــا عــدد مهــم مــن 

القضايــا املدنيــة التــي تتطلــب ملتمســات مــن النيابــة العامــة أو تكــون هــي طرفــا فيهــا باعتبارهــا الجهة 

املدعيــة أو املدعــى عليهــا. األمــر الــذي يوضــح مبدئيــا أن املشــاركة فــي النشــاط العــام للمحاكــم يعتبــر 

مسؤولية جسيمة يتحملها قضاة النيابة العامة الى جانب زمالئهم من قضاة الحكم، تنضاف إلى 

العديــد مــن األنشــطة الخاصــة التــي يؤدونهــا بشــكل مســتقل.

كمــا يالحــظ أيضــا أن املخلــف مــن القضايــا املســجلة برســم ســنة 2018 تراجــع خــالل ســنة 

 تم بذله على مستوى إصدار أحكام بشأن 
ً
2019 بنسبة تقارب 5,17 - %، مما يعكس جهدا جبارا

مجمــوع القضايــا املســجلة بنســبة تتجــاوز املائــة باملائــة.
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املحور الثالث - النشاط الخاص للنيابات العامة :

إلــى جانــب النشــاط العــام للمحاكــم، والــذي تضطلــع فيــه النيابــات العامــة بــدور جوهــري، 

باعتبارهــا مكونــا أساســيا مــن مكونــات الســلطة القضائيــة، فإنهــا تضطلــع بمهــام خاصــة بموجــب 

مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة فــي مياديــن مختلفــة زجريــة ومدنيــة وأســرية وتجاريــة.

إذ يتولــون  وهكــذا فــإن قضــاة النيابــة العامــة يقومــون بمهــام متعــددة قضائيــة وإداريــة. 

كمــا  واتخــاذ القــرارات املناســبة فــي شــأنها.  اســتقبال املواطنيــن ودراســة شــكاياتهم وتظلماتهــم، 

يشــرفون علــى أعمــال الشــرطة القضائيــة، ويدرســون مختلــف املحاضــر التــي تتولــى هاتــه األخيــرة 

إنجازهــا، فضــال عــن اســتقبال املشــتبه فيهــم، والتــي تعتبــر مرحلــة جوهريــة يبــرز فيهــا دورهــم كحمــاة 

للحقــوق والحريــات. 

وتضطلــع النيابــة العامــة كذلــك بــأدوار هامــة فــي القضايــا املدنيــة وقضايــا األســرة والحالــة 

واإلشــراف علــى تنفيــذ املقــررات  القانونيــة والقضائيــة،  املهــن  إلــى مراقبــة  باإلضافــة  املدنيــة. 

القضائيــة طبقــا للقانــون.

وفيمــا يلــي عــرض لبعــض املحــاور التــي تعكــس بشــكل أوضــح أداء النيابــة العامــة بمناســبة 

مزاولتهــا للمهــام والصالحيــات املخولــة لهــا قانونــا، وتقييــم الجهــود املبذولــة مــن قبلهــا خــالل ســنة 

.2019

أوال - تدبير الشكايات :

تنقســم الشــكايات املعروضــة أمــام املحاكــم إلــى نوعيــن، شــكايات تقــدم مباشــرة إلــى النيابــات 

العامــة للتظلــم مــن وقــوع جنايــة أو جنحــة، وهــذا هــو النــوع الغالــب واملتعــارف عليــه، والــذي يــؤدي 

إلــى فتــح بحــث مــن طــرف النيابــة العامــة يعهــد بإنجــازه إلــى الشــرطة القضائيــة، يمكــن أن تترتــب 

عليــه متابعــة األشــخاص املتورطيــن بارتــكاب الجرائــم موضــوع الشــكاية. والنــوع الثانــي هــو الشــكاية 

املباشــرة والتــي تختلــف كليــا عــن الشــكاية العاديــة ســواء مــن حيــث أطرافهــا أو آثارهــا، باعتبارهــا 

وســيلة مــن وســائل تحريــك الدعــوى العموميــة. 
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1- الشكايات العادية :

 أوكلــت املادتــان 40 و49 مــن قانــون املســطرة الجنائيــة لــكل مــن وكيــل امللــك لــدى املحكمــة 

االبتدائيــة، والوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة االســتئناف صالحيــة تلقــي الشــكايات والوشــايات 

واتخــاذ مــا يريانــه مناســبا بشــأنها.

 ويشكل التظلم أو التشكي أمام النيابات العامة مدخال أساسيا للولوج إلى العدالة. باعتباره 

يتســم أوال باملجانيــة، وثانيــا لعــدم تقييــده بشــكلية معينــة أو طريقــة محــددة فــي الكتابــة. كمــا أن 

تقديــم الشــكايات غيــر مشــروط بضــرورة مباشــرة ذلــك مــن طــرف املتضــرر شــخصيا، إذ يمكــن لــكل 

فــرد أو مؤسســة أن تبلــغ النيابــة العامــة عــن حصــول أفعــال مخالفــة للقانــون.

 وبالنظــر لألهميــة التــي توليهــا رئاســة النيابــة العامــة لشــكايات املواطنيــن وتظلماتهــم، فإنهــا 

»تحســين ظــروف اســتقبال املتقاضيــن مــن طــرف النيابــات العامــة  عملــت منــذ تأسيســها علــى 

والحــرص علــى راحتهــم، والســعي لتذليــل كل الصعــاب التــي تعتــرض نجاعــة هــذه املهمــة األساســية، 

بمــا فــي ذلــك التواصــل املســتمر مــع املحاكــم، وكتابــة الضبــط، وهيئــات الدفــاع، ومصالــح الشــرطة 

القضائيــة وباقــي الجهــات املعنيــة«1. كمــا أنهــا أحدثــت بمقرهــا فضــاء خاصــا الســتقبال املشــتكين، 

وطورت من سبل ووسائل اشتغال شعبة الشكايات، باعتماد اإلبالغ الفوري عن طريق الرسائل 

النصيــة، واعتمــاد الشــكاية االلكترونيــة2.

 وتعــرف النيابــات العامــة لــدى املحاكــم نشــاطا دؤوبــا علــى مســتوى اســتقبال املشــتكين 

وتجهيــزه  مناســب لذلــك،  الــذي يقت�ضــي االهتمــام بتوفيــر فضــاء  ال�ضــيء  واالنصــات لتظلماتهــم. 

بالوســائل اللوجســتيكية الكفيلــة بتحقيــق اســتقبال مريــح وفعــال للمتقاضيــن. وتكريــس الثقــة 

لديهــم حــول عنايــة األجهــزة املعنيــة بهــذا املرفــق وأولويتــه فــي تعزيــز الحــق فــي الولــوج إلــى العدالــة.

 ولترجمــة اهتمــام النيابــات العامــة بشــكايات املواطنيــن املســجلة علــى صعيــد املحاكــم، 

والجهــود التــي يبذلهــا قضاتهــا لخدمــة املرتفقيــن ومعالجــة تظلماتهــم، نــورد الجــدول التالــي املتعلــق 

بتدبيــر الشــكايات خــالل ســنة 2019 :

1- املنشور رقم 1 لرئيس النيابة العامة.
2- للمزيــد مــن املعلومــات بهــذا الخصــوص أنظــر مــا ســبق بيانــه حــول معالجــة الشــكايات بمقــر رئاســة النيابــة العامــة فــي املحــور التمهيــدي مــن هــذا 

التقريــر.
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املخلفاملنجزالرائج

عدد الشكايات 
 املخلفة 

عن سنة 2018

عدد الشكايات 
املسجلة بالنيابة 

 العامة 
خالل سنة 2019

عدد الشكايات 
املحفوظة

عدد الشكايات التي 
أنجزت فيها محاضر

عدد الشكايات 
املحالة لالختصاص

 عدد الشكايات التي 
ال زالت في البحث

 إجراءات أخرى 
)الدراسة مثال(

املحاكم 
االبتدائية

89.172511.364163.955
255.69129.292144.0227.576

284.983151.598

محاكم 
االستئناف

8.07413.5154.833
5.3997.3843.502471

12.7833.973

97.246524.879168.788297.766املجموع
155.571

622.125466.554املجموع العام

باســتقراء املعطيات اإلحصائية املضمنة في الجدول أعاله، نســتخلص النتائج والخالصات 

اآلتية :

بلــغ مجمــوع الشــكايات الرائجــة خــالل ســنة 2019 مــا قــدره 622.125 شــكاية، معظمهــا • 

بينمــا   ،% 96.5 600.536 شــكاية، أي بنســبة  مســجلة باملحاكــم االبتدائيــة بمــا قــدره 

ســجل بمحاكــم االســتئناف 21.589 شــكاية بنســبة 3.50 %؛

عرف عدد الرائج من الشكايات خالل سنة 2019 ارتفاعا مقارنة بالرقم املسجل خالل • 

سنة 2018، وذلك بزيادة 88.811 شكاية، أي بحوالي 17 %؛

تم حفظ 168.788 شكاية أي ما يزيد 27 % من مجموع الشكايات املقدمة دون إجراء • 

بحث ألسباب مختلفة كعدم تجريم الفعل، أو تقادمه ...؛

عــرف العــدد املســجل مــن الشــكايات الجديــدة علــى صعيــد املحاكــم االبتدائيــة خــالل • 

%، مقارنة بالرقم املســجل ســنة 2018، والتي 
 
ســنة 2019، ارتفاعا ملحوظا يتجاوز 31

عرفــت تســجيل 390.092 شــكاية، فــي حيــن تــم تســجيل 511.364 شــكاية جديــدة ســنة 

2019؛

بلغ عدد الشكايات التي تمت تصفيتها خالل سنة 2019، ما مجموعه 466.554 شكاية. • 

وهــو رقــم أفضــل ممــا تمــت تصفيتــه الســنة الســابقة )436.068 شــكاية(، إال أن نســبة 

 التصفية مع ذلك تعتبر أقل خالل هذه السنة باملقارنة مع سنة 2018 حيث كانت قد بلغت 

2019. ويعــزى ذلــك أساســا إلــى  75 % خــالل ســنة  فــي حيــن أنهــا لــم تتجــاوز   ،% 81.76

االرتفاع الكبير الذي عرفه عدد الشكايات املسجلة أمام املحاكم االبتدائية خالل هذه 

الســنة. وإلــى كثــرة أشــغال مصالــح الشــرطة القضائيــة؛
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قا�ضــي( •   717( االبتدائيــة  باملحاكــم  العامليــن  العامــة  النيابــة  قضــاة  عــدد  بمقارنــة 

واالســتئنافية )250( والشــكايات املســجلة بها، يالحظ أن معدل إنجاز الشــكايات وطنيا 

بلــغ 643 شــكاية لــكل قــاض فــي الســنة. وهــو مــا يشــكل زيــادة بأكثــر مــن 11 % عــن معــدل 

ســنة 2018. مــع اإلشــارة إلــى أن هــذا املعــدل يرتفــع بالنســبة للقضــاة العامليــن باملحاكــم 

وينخفــض بالنســبة لقضــاة محاكــم  لــكل قــاض،  شــكاية   837 االبتدائيــة ألكثــر مــن 

االســتئناف ليصــل إلــى 86 شــكاية لــكل قــاض؛

تكشــف املعطيــات اإلحصائيــة املســجلة أعــاله، عــن ارتفــاع فــي نســبة املخلــف مــن مجمــوع • 

الرائج. ففي السنة املاضية تم تسجيل مخلف قدره 97.246 شكاية أي نسبة 18 %، في 

حيــن بلــغ املخلــف نهايــة ســنة 2019 مــا قــدره 155.571 شــكاية بنســبة 25 % مــن مجمــوع 

الشــكايات الرائجــة. وهــذا راجــع طبعــا إلــى االرتفــاع املطــرد فــي عــدد الشــكايات املســجلة 

وعدم الزيادة في عدد قضاة النيابة العامة من جهة. ولكن كذلك إلى اإلكراهات البشرية 

لــدى مصالــح الشــرطة القضائيــة املكلفــة بالبحــث فــي الشــكايات. ذلــك أنــه رغــم نقــص 

املوارد البشرية من قضاة النيابة العامة، فإنهم يحرصون على دراسة جميع الشكايات 

وإحالتها للبحث في أجل جد معقول ال يتجاوز 72 ساعة. ولكن البحث في الشكايات من 

 أطــول بكثيــر. وهــو مــا يقت�ضــي الزيــادة في 
ً
طــرف مصالــح الشــرطة القضائيــة يقت�ضــي مــددا

املوارد البشــرية لدى مصالح الشــرطة القضائية بعد دراســة للجدوى.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن تتبع سير الشكايات يقت�ضي تعزيز الوسائل املعلوماتية، عبر تطوير 

نظــام اإلشــعار األتوماتيكــي بالنســبة للشــكايات املتأخــرة، وهــي مهمــة موكولــة ملصالــح وزارة العــدل 

بطبيعــة الحــال. باإلضافــة إلــى تخويــل رئاســة النيابــة العامــة الربــط بنظــام تدبيــر القضايــا الزجريــة 

saj2 بمــا يكفــل لهــا التتبــع اآلنــي والفــوري ملعالجــة الشــكايات، والتدخــل كلمــا اقت�ضــى األمــر لحــث 

النيابــات العامــة علــى معالجــة كل تأخيــر يســجل فــي هــذا الصــدد.

2- الشكايات املباشرة :

بخــالف األصــل العــام الــذي يجعــل مــن النيابــة العامــة الطــرف الرئي�ضــي الــذي يثيــر الدعــوى 
العموميــة، أقــر قانــون املســطرة الجنائيــة حــق كل متضــرر مــن فعــل إجرامــي فــي إقامــة تلــك الدعــوى 

مباشــرة فــي مواجهــة املســؤول عــن الضــرر، ســواء أمــام هيئــة الحكــم1 أو أمــام قا�ضــي التحقيــق2.

1- املادة 3 من قانون املسطرة الجنائية.
2- املادة 92 من قانون املسطرة الجنائية.
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وتأتــي الشــكاية املباشــرة لحفــظ حــق املتضــرر املباشــر مــن الفعــل الجرمــي فــي الولــوج إلــى 

القضاء، حتى ال يتضرر من سلطة املالءمة املخولة للنيابة العامة. وكذلك من أجل الحفاظ على 

 مــن املبــادئ التــي 
ً
مبــدأ اســتقالل النيابــة العامــة عــن أطــراف الخصومــة الــذي يعتبــر مبــدأ أساســيا

يقــوم عليهــا نظــام النيابــة العامــة فــي األنظمــة القضائيــة الالتينوجرمانيــة.

وفي الوقت الراهن يتم اللجوء إلى الشكاية املباشرة من طرف املتضررين في الغالب بالنسبة 

للقضايــا التــي تمــارس فيهــا النيابــة العامــة ســلطة املالءمــة مثــل قضايــا القــذف والســب املرتكبــة 

بواســطة الصحافــة، التــي تتجــه النيابــة العامــة بشــأنها إلــى تــرك مبــادرة إقامــة الدعــوى العموميــة 

للمتضرريــن مباشــرة1. كمــا أن بعــض األطــراف يســتعملونها لتحريــك الدعــوى العموميــة بالنســبة 

لبعــض القضايــا التــي قــررت النيابــات العامــة فيهــا حفــظ القضايــا ألســباب مختلفــة2. 

وجديــر بالذكــر فــي هــذا الصــدد، أنــه رغــم إتاحــة النــص القانونــي للمتضــرر الحــق فــي إقامــة 

الدعــوى العموميــة مباشــرة عــن طريــق الشــكاية املباشــرة، فــإن ممارســة هــذه الدعــوى ومراقبتهــا 

يرجــع الختصــاص النيابــة العامــة. كمــا أنــه بمجــرد إيــداع الشــكاية املباشــرة أمــام محكمــة املوضــوع 

أو قا�ضــي التحقيــق بحســب طبيعــة موضوعهــا، فإنهــا تحــال علــى النيابــة العامــة لتقديــم ملتمســها، 

الــذي يراعــي وجــوب توفــر  الشــكاية املباشــرة علــى الشــكليات القانونيــة، التــي ال يتــم احترامهــا فــي 

الكثير من األحيان. فمثال من بين 1.712 شــكاية مباشــرة مســجلة ســنة 2019، هناك 363 شــكاية 

)أي أكثــر مــن 21 %( اعتراهــا خلــل شــكلي وتقــرر عــدم قبولهــا.

 للشــكايات املباشــرة املســجلة بمحاكــم اململكــة خــالل 
ً
 إحصائيــا

ً
ويظهــر الجــدول اآلتــي جــردا

ســنة 2019، ومآالتهــا : 

1- الدوريــة عــدد 33س/ ر.ن.ع بتاريــخ 17 ســبتمبر 2019، والتــي حثــت قضــاة النيابــة العامــة علــى عــدم تحريــك املتابعــات فــي جرائــم الســب والقــذف 
فــي حــق الصحفييــن إال بعــد استشــارة رئاســة النيابــة العامــة فــي املوضــوع، مذكــرة بــأن للمتضــرر إمكانيــة تقديــم شــكاية مباشــرة فــي املوضــوع.

2- بلــغ عــدد الشــكايات التــي اتخــذت فيهــا النيابــات العامــة قــرارات بالحفــظ خــالل ســنة 2019 مــا مجموعــه 168.788 شــكاية أي مــا يشــكل نســبة 
26.80 % مــن مجمــوع الشــكايات الرائجــة.
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عدد الشكايات 
املباشرة

املسجلة
التي صدر 

فيها قرار بعدم 
القبول شكال

املقبولة شكال

التي صدر 
فيها حكم في 
املوضوع – 

البراءة

التي صدر 
فيها حكم في 
املوضوع - 

اإلدانة

التي صدر 
فيها حكم في 
املوضوع - 

سقوط الدعوى 
العمومية

في طور 
املحاكمة أو 

التحقيق

1.47031116127722699باملحاكم االبتدائية

24252921178بمحاكم االستئناف

1.712املجموع العام
363

17027923877

1.349

1.712

إن أول مالحظــة تســتدعي االهتمــام بخصــوص املعطيــات املضمنــة فــي الجــدول الســابق، أن 

عــدد الشــكايات املباشــرة املســجلة علــى الصعيــد الوطنــي )1.712( يبقــى جــد ضئيــل إذا مــا قــورن 

بعدد الشــكايات العادية املســجلة والذي بلغ إلى نهاية ســنة 2019 ما مجموعه 524.879 شــكاية، 

األمــر الــذي يؤكــد الثقــة الكبيــرة التــي تحظــى بهــا النيابــات العامــة مــن قبــل املتضرريــن مــن الجرائــم. 

التــي تتســم بهــا الشــكاية العاديــة، مقارنــة  منهــا املجانيــة،  ولكنــه يرتبــط كذلــك بأســباب أخــرى. 

بالشــكاية املباشــرة، التــي يتوقــف قبولهــا علــى أداء الرســوم القضائيــة. فضــال عــن تعقــد شــكليات 

الشــكاية املباشــرة وضــرورة اســتيفائها ملجموعــة مــن الشــروط الشــكلية، تهــم هويــة املشــتكى بــه 

وفصــول املتابعــة. وهــي أمــور غيــر مطلوبــة عندمــا يتعلــق األمــر بالشــكاية العاديــة التــي ال تشــترط فيهــا 

شــكليات محــددة. 

ثانيا - تدبير املحاضر :

تعــرف املــادة 24 مــن قانــون املســطرة الجنائيــة املحضــر بأنــه »الوثيقــة املكتوبــة التــي يحررهــا 

ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما 

قــام بــه مــن عمليــات ترجــع الختصاصه«. 

وهكــذا، فجميــع العمليــات التــي يقــوم بهــا ضبــاط الشــرطة القضائيــة1، يجــب أن تضمــن فــي 

محضــر مكتــوب يراعــي شــكليات محــددة، يترتــب عــن االخــالل بهــا عــدم ســالمة اإلجــراء، وأحيانــا 

بطالنــه. 

1- انتقاالت، معاينات، تدخالت، تفتيش لألماكن، حجز األدوات، االستماع لألطراف... إلى غير ذلك من اإلجراءات.
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وحسب ما هو مقرر قانونا فإن جميع املحاضر املنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية 

تحال في نهاية املطاف على النيابة العامة املختصة نوعيا ومكانيا1. والتي تختص بدراستها واتخاذ 

القــرار القانونــي املالئــم بشــأنها تبعــا لــكل حالــة وفــق مــا تف�ضــي إليــه ســلطتها فــي املالءمــة، وتفريــد 

القــرارات املتخــذة2.

وتســتقبل النيابــات العامــة بمحاكــم اململكــة العديــد مــن املحاضــر املنجــزة مــن قبــل ضبــاط 

الشــرطة القضائيــة، باختــالف الجهــات التــي ينتمــون لهــا. وكــذا مــن قبــل بعــض املوظفيــن املكلفيــن 

بمهــام الشــرطة القضائيــة. 

ويفــرز واقــع املمارســة، محاضــر ورقيــة تحــال علــى النيابــات العامــة عــن طريــق البريــد العــادي، 

أو املناولة من قبل أعوان الشرطة القضائية، وهو ما يتعارف عليه باملعلومات القضائية. كما أن 

هنــاك محاضــر أخــرى تقــدم إليهــا برفقــة األشــخاص املعنييــن بهــا، والذيــن قــد يكونــوا رهــن الحراســة 

النظريــة، أو مقدميــن فــي حالــة ســراح. هــذا باإلضافــة إلــى املحاضــر املحالــة بالطريقــة االلكترونيــة، 

ويتعلــق األمــر باملحاضــر املنجــزة آليــا فــي إطــار أحــكام املــواد مــن 197 إلــى 206 مــن مدونــة الســير.

1- املحاضر الورقية :

محضــرا   1.562.795 تســجيل مــا مجموعــه   2019 عرفــت النيابــات العامــة خــالل ســنة 

التــي بلــغ املســجل مــن املحاضــر   ،2018 . وهــو رقــم يتجــاوز مــا تــم تســجيله خــالل ســنة 
ً
 جديــدا

خاللها : 1.410.630 محضرا. وذلك بنسبة زيادة تقدر بحوالي 11 %. 

ويظهــر الجــدول اآلتــي وضعيــة تدبيــر تلــك املحاضــر، بمختلــف محاكــم اململكــة خــالل ســنة 

.2019

- يؤكــد هــذه القاعــدة، باإلضافــة الــى قانــون املســطرة الجنائيــة، مجموعــة مــن القوانيــن الخاصــة، مــن ذلــك نذكــر املــادة 167 مــن القانــون رقــم   1
08-31 القا�ضــي بتحديــد تدابيــر لحمايــة املســتهلك علــى مــا يلــي: »يترتــب علــى إثبــات املخالفــات تحريــر محاضــر توجــه إلــى وكيــل امللــك املختــص داخــل 
أجل ال يمكن أن يتعدى 15 يوما من تاريخ إتمام البحث. كما تنص الفقرة الثالثة من املادة 66 من القانون رقم 66.12 املتعلق بمراقبة وزجر 
املخالفات في ميدان التعمير والبناء على ما يلي : »يقوم املراقب الذي عاين مخالفة من املخالفات املشار إليها في املادة 64 أعاله، بتحرير محضر 
بذلك طبقا ألحكام املادة 24 من قانون املسطرة الجنائية، يوجه أصله إلى وكيل امللك في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ معاينة املخالفة مرفقا 

بنســختين مشــهود بمطابقتهمــا لألصــل، وكــذا بجميــع الوثائــق واملســتندات املتعلقــة باملخالفــة«.
2- جــاء فــي الفقــرة األولــى مــن املــادة 40 مــن ق م ج : »يتلقــى وكيــل امللــك املحاضــر والشــكايات والوشــايات ويتخــذ بشــأنها مــا يــراه مالئمــا«. ونفــس 
املقت�ضى نصت عليه الفقرة الرابعة من املادة 49 من ق م ج والتي جاء فيها أنه يتلقى الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف »الشكايات 

والوشــايات واملحاضــر املوجهــة إليــه ويتخــذ بشــأنها مــا يــراه مالئمــا مــن اإلجــراءات أو يرســلها مرفقــة بتعليماتــه إلــى وكيــل امللــك املختــص«.
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وضعية تدبير املحاضر بمختلف محاكم اململكة خالل سنة 2019

املخلفاملنجزالرائجاملسجلاملخلف عن سنة 2018

املجموع

 املحاكم
 االبتدائية

 محاكم
االستئناف

 املحاكم
 االبتدائية

 محاكم
االستئناف

 املحاكم
 االبتدائية

 محاكم
االستئناف

 املحاكم
 االبتدائية

 محاكم
االستئناف

 املحاكم
 االبتدائية

 محاكم
االستئناف

199.95713.5281.505.35757.4381.705.31470.9661.476.56062.941228.7548.025

213.4851.562.7951.776.2801.539.501236.779

النسبة1
  %12,01  % 87,98 %100 % 86,66   

)98,50 % من املسجل(
 % 13,34

ويمكن إيراد املالحظات اآلتية على املعطيات اإلحصائية املضمنة بالجدول أعاله :

 1.776.280 مــا مجموعــه   2019 مــن املحاضــر الورقيــة خــالل ســنة  بلــغ عــدد الرائــج2   •

محضــرا، مشــكال بذلــك نســبة زيــادة تقــدر ب 17 % مقارنــة بالرقــم املســجل عنــد نهايــة ســنة 2018 

محضــرا؛  1.517.502 والــذي بلــغ 

ومن البديهي أن هذه الزيادة في عدد املحاضر، تف�ضي بالضرورة إلى زيادة أعباء قضاة النيابة 

 العامــة، خاصــة أمــام الزيــادة الضئيلــة التــي عرفهــا عددهــم والتــي ال تتعــدى 3 % باملقارنــة مــع ســنة 

.3 2018

رغــم الزيــادة التــي عرفهــا عــدد املحاضــر وفــق املشــار إليــه أعــاله، فقــد عرفــت ســنة 2019   •

تحقيــق نســبة مهمــة فــي معالجــة وإنجــاز املحاضــر والتــي بلغــت 98,50 % مــن مجمــوع املســجل خــالل 

. بمعنى أن النيابات العامة قد استطاعت تصفية جل املحاضر 
ً
السنة وهو 1.562.795 محضرا

 والتــي تشــكل نســبة 1,50 %  فقــط مــن 
ً
التــي توصلــت بهــا خــالل الســنة باســتثناء 23.294 محضــرا

86,66 %  إذا مــا  املحاضــر املســجلة خــالل الســنة. غيــر أن نســبة التصفيــة تنخفــض إلــى حــدود 

قورنــت باملحاضــر الرائجــة )املســجل خــالل ســنة 2019 باإلضافــة إلــى املحاضــر املتبقيــة مــن ســنة 

. وهــو مــا يؤكــد مــن جديــد مطالبنــا بضــرورة تعزيــز 
ً
2018( والتــي بلــغ عددهــا 1.776.280 محضــرا

.
ً
1 - النسب محتسبة من مجموع املحاضر الرائجة خالل سنة 2019 وهو 1.776.280 محضرا

 إليه املسجل خالل سنة 2019.
ً
2 - يشمل الرائج : املخلف من سنة 2018 مضافا

3 - كان عــدد قضــاة النيابــة العامــة ســنة 2018 محــددا فــي 1.046 قــاض مــن بينهــم 939 قاضيــا يعملــون باملحاكــم االبتدائيــة واالســتئنافية التــي 
تختــص فــي تلقــي ومعالجــة محاضــر الشــرطة القضائيــة، أمــا خــالل ســنة 2019 فقــد بلــغ هــذا العــدد 967 مــن مجمــوع قضــاة النيابــة العامــة البالــغ 

1.089 قاضيــا. 
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النيابة العامة بالعدد الكافي من القضاة من أجل التغلب على املخلف من جهة، وكذلك لتحسين 

األداء مــن ناحيــة الجــودة واإلتقــان.

وتعكــس نســبة اإلنجــاز أعــاله، مجهــودا جبــارا يبــذل مــن قبــل النيابــات العامــة، بقضاتهــا 

وأطرهــا اإلداريــة1، وكــذا أجهــزة الشــرطة القضائيــة، التــي تعمــل علــى إنجــاز األبحــاث تحــت إشــراف 

النيابــة العامــة. 

تنجــز النيابــات العامــة لــدى املحاكــم االبتدائيــة أكبــر نســبة مــن املحاضــر، حيــث تجــاوزت 

96 % مــن مجمــوع املحاضــر الرائجــة خــالل ســنة 2019. وهــو األمــر الــذي يســتدعي دعــم املحاكــم 

االبتدائيــة بالعناصــر البشــرية الكفيلــة بتحقيــق النجاعــة والفعاليــة، ســواء فــي تدبيــر املحاضــر أو فــي 

باقــي األشــغال األخــرى.

ويعكس الجدوالن أدناه معطيات تفصيلية خاصة بمحاكم االستئناف واملحاكم االبتدائية:

وضعية تدبير املحاضر بمحاكم االستئناف خالل سنة 2019

املخلفاملنجزالرائج

عدد املحاضر 
املخلفة عن 

سنة 2018

عدد املحاضر املسجلة 
عدد اإلحاالت بالنيابة العامة

املباشرة 
على غرفة 
الجنايات

عدد املحاضر 
التي فتح فيها 

التحقيق 
االعدادي

عدد املحاضر 
املحفوظة

عدد املحاضر 
املحالة 

لالختصاص

عدد املحاضر 
التي تقرر فيها 
إتمام البحث

إجراءات 
أخرى 

)كالدراسة( أثناء التقديم

املحالة 
بدون تقديم 
)معلومات 
قضائية(

13.528

23.16534.273

8.42314.80636.1683.5444.4093.616
57.438

70.96662.9418.025

كمــا هــو واضــح مــن خــالل الجــدول أعــاله، فقــد بلغــت املحاضــر الجديــدة التــي توصلــت بهــا  

النيابات العامة لدى محاكم االستئناف خالل سنة 2019 ما مجموعه 57.438 محضرا. أضيفت 

إلــى مــا قــدره 13.528 محضــرا مخلفــا عــن ســنة 2018. بمــا شــكل رائجــا مــن املحاضــر قــدره 70.966.

1- البــد مــن اإلشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن ترجمــة وتفعيــل جميــع القــرارات املتخــذة مــن قبــل قضــاة النيابــة العامــة تســتلزم تدخــل موظفــي كتابــة 
النيابة العامة الذين يعملون على تضمين اإلجراءات املتعلقة باملحاضر في النظام املعلوماتي الخاص بتدبير القضايا saj أو saj2 حسب األحوال.
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وقــد تمكنــت النيابــات العامــة لــدى املحاكــم املذكــورة، مــن تصفيــة 62.941 محضــرا، بنســبة 

تقــارب 110 % مــن املســجل، وبنســبة 88.69 % مــن الرائــج، وذلــك وفــق التفصيــالت التاليــة :

اإلحاالت املباشرة على غرفة الجنايات1 حوالي 13.38 % من مجموع اإلجراءات املتخذة. • 

ويترتــب عــن هــذه اإلحالــة اعتقــال شــخص أو أكثــر، لذلــك تــدرج هــذه املحاضــر في جلســات 

غرفة الجنايات االبتدائية داخل أجل ال يتعدى 15 يوما؛ 

اإلحالــة علــى قضــاء التحقيــق، شــكلت 23.52 % مــن مجمــوع اإلجــراءات املتخذة. وهــذا • 

 عــن 
ً
 بالنســبة للكثيــر مــن القضايــا الجنائيــة. فضــال

ً
راجــع إلــى كــون التحقيــق يعتبــر إلزاميــا

الحــاالت التــي تكــون فيهــا امللفــات غيــر جاهــزة وتســتدعي التحقيــق االختيــاري. كمــا أن 

 لتطبيق 
ً
النيابات تلجأ إلى مسطرة التحقيق اإلعدادي في الحاالت التي ال ترى فيها موجبا

 االعتقــال االحتياطــي، ألن القانــون ال يســمح لهــا باإلحالــة املباشــرة علــى غــرف الجنايــات 

 في حالة اعتقال. 
َّ
إال

 الحفظ، وهو اإلجراء الذي ال يترتب عنه تحريك الدعوى العمومية. تشكل نسبته حوالي • 

57,46 % من مجموع املحاضر املنجزة بما قدره 36.168 محضرا. مما يؤكد أن النيابات 

العامــة لــدى محاكــم االســتئناف تعمــل علــى ترشــيد الدعــوى العموميــة، وال تلجــأ إلــى 

املتابعة أو اإلحالة على التحقيق اإلعدادي إال في القضايا التي تقت�ضي ذلك. بينما بلغت 

املحاضــر التــي أحيلــت لالختصــاص نســبة 5,63 % مــن مجمــوع اإلجــراءات املتخــذة.

وضعية تدبير املحاضر باملحاكم االبتدائية خالل سنة 2019

املخلفاملنجزالرائج

عدد 
املحاضر 

املخلفة عن 
سنة 2018

عدد عدد املتابعاتعدد املحاضر املسجلة
املحاضر 

التي 
فتح فيها 
التحقيق 
اإلعدادي

عدد 
املحاضر 
التي أنجز 
فيها الصلح

عدد 
املحاضر 
املحفوظة

عدد 
املحاضر 
املحالة 

لالختصاص

عدد 
املحاضر 
التي تقرر 
فيها إتمام 

البحث

إجرءات 
أخرى : 

كالدراسة 
أثناء 
التقديم

املحالة 
بدون تقديم 
)معلومات 
قضائية(

في حالة 
سراح

في حالة 
اعتقال

199.957
448.8041.056.553830.14877.956

18.0718.396474.67867.311145.60683.148

1.505.357908.104

1.705.3141.476.560228.754

1- في إطار املادة 73 من قانون املسطرة الجنائية.
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لــدى املحاكــم االبتدائيــة اتخــذت  النيابــات العامــة   يبــدو مــن خــالل الجــدول أعــاله أن 

مــا مجموعــه  1.476.560 إجــراء فــي شــأن املحاضــر املحالــة عليهــا، أي بنســبة إنجــاز بلغــت 98,08 % 

مــن املســجل، وبنســبة 86,58 % مــن الرائــج. وذلــك وفــق التفصيــالت التاليــة :

تمثل املتابعة في حالة سراح أكثر من 56,22 % من مجموع اإلجراءات املتخذة، والتي شملت • 

 830.148  محضرا، فيما تم إجراء املتابعة في حالة اعتقال في 77.956  محضرا أي بنسبة 

5.27 %. وهــي نســبة لهــا دالالت، إذ تعكــس الجنــوح الكبيــر للنيابــات العامــة لــدى املحاكــم 

االبتدائية إلى تسطير املتابعات في حالة سراح بحسب األصل، وال تلجأ إلى إيداع املشتبه 

فيهم في السجن إال في الحاالت الضرورية التي تستوجب ذلك، واملرتبطة أساسا بخطورة 

األفعــال املرتكبــة أو انعــدام ضمانــات الحضــور، وعمومــا وفــق الضوابــط التــي تحددهــا 

املادتان 47  و74 من قانون املسطرة الجنائية. مع الوضع باالعتبار بشأن الحاالت التي 

يتــم فيهــا االعتقــال والتــي ال تتجــاوز 6 %، عــدم توفــر النيابــة العامــة علــى بدائــل االعتقــال 

االحتياطي بالشــكل الذي يتناســب والوضعية االقتصادية واالجتماعية للمعنيين.

قــررت النيابــات العامــة لــدى املحاكــم االبتدائيــة حفــظ 474.678 محضــرا بمــا يشــكل • 

نســبة 32,14 % مــن مجمــوع املحاضــر املنجــزة )وهــي 1.476.560 محضــر(؛

يبقى التحقيق االعدادي لدى املحاكم االبتدائية إجراء قضائيا قليال ما يلجأ إليه، فمثال • 

 ســنة 2019 تمــت إحالــة 18.071 محضــرا علــى التحقيــق االعــدادي، بمــا يشــكل نســبة 

1.22 % مــن مجمــوع اإلجــراءات املتخــذة. وذلــك راجــع لعــدة اعتبــارات منهــا مــا لــه صبغــة 

قانونيــة، إذ ال يمكــن فتــح التحقيــق االعــدادي إال فــي الجنــح التأديبيــة التــي تصــل عقوبتهــا 

إلــى خمــس ســنوات، وهــو أمــر غيــر متــاح فــي معظــم الجنــح حتــى إذا مــا توفــر هــذا الشــرط 

فكثيــرا مــا يتضمــن البحــث التمهيــدي معطيــات وأدلــة كافيــة ترتكــز عليهــا  القانونــي، 

النيابــات العامــة باملحاكــم االبتدائيــة مــن أجــل املتابعــة فــي حالــة اعتقــال أو ســراح دون 

اللجــوء إلــى التحقيــق اإلعــدادي.

2- املحاضر اإللكترونية :

إلــى جانــب املحاضــر الورقيــة التــي توصلــت بهــا النيابــات العامــة لــدى املحاكم االبتدائية، وفق 

املفصــل أعــاله، فقــد توصلــت كذلــك ب 1.071.901 محضــرا معالجــا بطريقــة إلكترونيــة، وفــق 

مقتضيــات املــواد مــن 197 إلــى 206 مــن مدونــة الســير.
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وهكذا، وفي إطار تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق يوجد حاليا نظام معلوماتي يربط 

املحاكم بالسلطة الحكومية املكلفة بالنقل، تتم بمقتضاه إحالة محاضر جنح ومخالفات السير، 

التــي يتــم رصدهــا بطريقــة آليــة )الــرادار الثابــت(، علــى النيابــة العامــة التــي يتبــع لهــا عنــوان أو محــل 

إقامة الشــخص املقيد كمالك ببطاقة تســجيل املركبة. 

عندئــذ تتولــى النيابــة العامــة اتخــاذ االجــراء القانونــي املناســب، إمــا باملتابعــة أو الحفــظ أو 

إحالــة املحضــر علــى املحكمــة املختصــة. كمــا أنــه فــي إطــار النظــام املعلوماتــي ذاتــه تتــم تغطيــة باقــي 

املراحــل القضائيــة التــي يتطلبهــا البــت فــي تلــك املخالفــات، مــن فتــح امللــف إلــى غايــة تنفيــذ املقــرر 

القضائي. مع إتاحتها إمكانية إشعار السلطة الحكومية املكلفة بالنقل بالقرارات املتخذة، لترتيب 

اآلثــار القانونيــة1.

ويظهــر الجــدول أدنــاه الوضعيــة العامــة للمحاضــر التــي توصلــت بهــا النيابــات العامــة لــدى 

محاكــم اململكــة خــالل ســنة 2019 :

مجموع عدد املحاضر خالل سنة 2019 )باملحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف(

النسبةاملجموعمحاكم االستئنافاملحاكم االبتدائية

62,36 %1.705.31470.9661.776.280املحاضر الورقية

37,64 %1.071.901-1.071.901املحاضر اإللكترونية

2.777.21570.9662.848.181املجموع
% 100

2,50 %97,50 %النسبة

محضــرا،   2.848.181 مــا قــدره   2019  وهكــذا يالحــظ أن النيابــات العامــة تلقــت ســنة 

مــا يجعــل كل قــاض مــن قضــاة النيابــة العامة2يعالــج عــددا مــن املحاضــر يعــادل 2.944 محضــرا 

منهــا 1.836 محضــرا ورقيــا و1.108 محضــرا إلكترونيــا. كمــا أن مجمــوع املحاضــر املتوصــل بهــا لــدى 

املحاكــم االبتدائيــة تشــكل النســبة األكبــر إذ تصــل إلــى 97,50 % مقابــل 2,50 % فقــط لــدى محاكــم 

االســتئناف.
1 - كخصــم نقــط أو ســحب  رخصــة الســياقة، وســيتناول البــاب الثانــي مــن هــذا التقريــر الجهــود التــي بذلتهــا رئاســة النيابــة العامــة لحــل املشــاكل 

املتصلــة بتدبيــر النظــام املعلوماتــي ملعالجــة املحاضــر اإللكترونيــة.
2- عدد قضاة النيابة العامة لدى املحاكم االبتدائية واالستئنافية هو 967 قاضيا.
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 -  تدبير وضعية األشخاص املقدمين :
ً
ثالثا

ألــزم قانــون املســطرة الجنائيــة ضبــاط الشــرطة القضائيــة بتقديــم املشــتبه فيهــم الذيــن تــم 

االحتفــاظ بهــم رهــن تدبيــر الحراســة النظريــة، أمــام النيابــة العامــة، قبــل انتهــاء املــدة املخصصــة 

لذلــك التدبيــر، ســواء أكانــت تلــك املــدة أصليــة أم تــم تمديدهــا طبقــا للضوابــط القانونيــة1.

كما أن ضرورة البحث تقت�ضي في بعض األحيان إصدار النيابة العامة تعليماتها إلى الشرطة 

القضائيــة، بتقديــم أحــد املشــتبه فيهــم أمامهــا، دون إيداعــه رهــن الحراســة النظريــة، حيــث يتــم 

اســتقدامه في حالة ســراح.

وبنــاء علــى ذلــك، تســتقبل النيابــات العامــة يوميــا األشــخاص املشــتبه فــي ارتكابهــم للجرائــم، 

حيــث تعمــل علــى اســتنطاقهم وفقــا ألحــكام املادتيــن 73 و74 مــن قانــون املســطرة الجنائيــة، وتتخــذ 

1- تحدد املادتان 66 و80 من قانون املسطرة الجنائية مدة الحراسة النظرية بالنسبة لجميع الجرائم في 48 ساعة قابلة للتمديد ملدة 24 ساعة، 
باســتثناء الجرائم اإلرهابية والجرائم املاســة بأمن الدولة، حيث تكون مدة الحراســة النظرية هي 96 ســاعة قابلة للتمديد لنفس املدة مرتين في 

الجرائم اإلرهابية وملرة واحدة في جرائم أمن الدولة.
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القــرارات املناســبة فــي القضايــا املتورطيــن فيهــا، مــع البــت فــي وضعياتهــم، تبعــا للصالحيــات املتاحــة 

لهــا قانونا.

وتعد مرحلة التقديم أمام النيابة العامة، من أهم املراحل التي تبرز دورها األسا�ضي كطرف 

أصيــل فــي الدعــوى العموميــة تمارســه باســم املجتمــع. فمــن جهــة أولــى، تعمــل النيابــة العامــة علــى 

 مكافحــة الظواهــر واألفعــال اإلجراميــة، مــن خــالل متابعــة املتورطيــن فــي ارتكابهــا فــي حالــة اعتقــال 

أو ســراح. ومــن جهــة ثانيــة فهــي تســهر علــى تمتيــع هــؤالء املتورطيــن بكافــة الضمانــات الحقوقيــة 

والقانونية املكرســة طبقا لقانون املســطرة الجنائية1. وتعمل على مراقبة مدى احترام اإلجراءات 

املنجــزة خــالل املرحلــة الســابقة للتقديــم مــن طــرف ضبــاط الشــرطة القضائيــة.

كل ذلــك يضفــي علــى مرحلــة التقديــم أهميــة بالغــة، يحــرص خاللهــا قضــاة النيابــات العامــة 

علــى تحقيــق التــوازن بيــن حــق املجتمــع فــي متابعــة املخالفيــن للقوانيــن الجنائيــة، وتحصيــن أمنــه 

واســتقراره، وبيــن احتــرام حقــوق وضمانــات املشــتبه فيهــم. كمــا تبــرز أهميتهــا فــي طبيعــة القــرارات 

التــي يصدرهــا قضــاة النيابــة العامــة خــالل هــذه املرحلــة. وتكفــي اإلشــارة إلــى أن األمــر باإليــداع فــي 

 يمــس حريــة املشــتبه بــه، يتخــذ خــالل عمليــة التقديــم.
ً
الســجن2، باعتبــاره  إجــراء خطيــرا

وبالنظر ألهمية تدبير وضعيات األشــخاص املقدمين، تعمل رئاســة النيابة العامة على تتبع 

هــذه املرحلــة بعنايــة كبيــرة، مــن خــالل تجميــع املعطيــات اإلحصائيــة التــي تخــص عــدد األشــخاص 

املقدميــن، وتحليــل طبيعــة القــرارات أو التدابيــر املتخــذة فــي حقهــم، واســتثمار كل ذلــك فــي كشــف 

التطبيــق الســليم للقانــون، والســعي إلــى ترشــيد اإلجــراءات املاســة أو املقيــدة لحريــة األفــراد3.

وقــد أســفرت عمليــة التتبــع فــي هــذا اإلطــار ملرحلــة التقديــم خــالل ســنة 2019، عــن النتائــج 

املبينــة فــي الجدوليــن أدنــاه :

1- كالحق في االستفادة من مؤازرة الدفاع، والحق في التماس الفحص الطبي... إلى غير ذلك.
2- والذي يتم اتخاذه طبقا للفصول 47 و49 و73 و74 من قانون املسطرة الجنائية.

3- باعتبــار أن تقديــم األشــخاص أمــام النيابــة العامــة يقيــد حريــة األشــخاص خــالل فتــرة التقديــم، فقــد وجهــت رئاســة النيابــة العامــة رســالة دوريــة 
عــدد42 س/ر.ن.ع وتاريــخ 2018/10/16 لحــث قضــاة النيابــة العامــة علــى ترشــيد اللجــوء إلــى عمليــة التقديــم وقصرهــا علــى الحــاالت الخطيــرة أو 

التــي فيهــا فائــدة لفــض النــزاع.
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وضعية األشخاص املقدمين أمام املحاكم االبتدائية خالل سنة 2019

عدد األشخاص املقدمين

عدد املودعين 
رهن االعتقال 

االحتياطي1

عدد املتابعين 
في حالة سراح

عدد 
األشخاص 
املتابعين 

بكفالة

عدد 
األشخاص 

الذين اتخذت 
في حقهم 
مسطرة 
الصلح

عدد 
األشخاص 

الذين أحيلت 
قضاياهم 

إلتمام البحث

عدد 
األشخاص 

الذين تقرر في 
حقهم الحفظ

عدد 
األشخاص 
املحالين 

على قضاء 
التحقيق

حاالت 
أخرى )عدد 
األشخاص(

في حالة 
اعتقال

في حالة سراح

437.023158.81682.100404.78130.1335.39231.37826.47411.4554.126

مجوع األشخاص املقدمين للنيابات العامة لدى املحاكم االبتدائية : 595.839

وضعية األشخاص املقدمين بمحاكم االستئناف خالل سنة 2019

عدد األشخاص املقدمين
عدد املودعين رهن 
االعتقال االحتياطي2

عدد األشخاص الذين 
أحيلت قضاياهم إلتمام 

البحث

عدد األشخاص الذين 
تقرر في حقهم الحفظ

عدد األشخاص 
املحالين على قضاء 

التحقيق

حاالت أخرى )عدد 
األشخاص(

في حالة سراحفي حالة اعتقال

28.5996.5789.0652.9312.52317.9352.723

مجموع األشخاص الذين قدموا للنيابات العامة لدى محاكم االستئناف : 35.177

مجموع األشخاص املقدمين للمحاكم االبتدائية و محاكم االستئناف : 631.016

ويستخلص من املعطيات اإلحصائية املضمنة بالجدولين أعاله املالحظات اآلتية :

بلــغ مجمــوع األشــخاص املقدميــن أمــام النيابــات العامــة خــالل ســنة 2019، مــا قــدره • 

بزيــادة تقــدر بنســبة 6,35 % مقارنــة مــع ســنة 2018، حيــث بلــغ  631.016 شــخص، 

؛
ً
شــخصا  593.315 مجمــوع األشــخاص املقدميــن 

بلغ عدد املعتقلين احتياطيا خالل سنة 2019، ما قدره 107.402 شخصا. اعتقل من • 

بينهم 82.100 من طرف النيابات العامة لدى املحاكم االبتدائية، و9.065 شخصا من 

طــرف النيابــات العامــة لــدى محاكــم االســتئناف. فيمــا اعتقــل قضــاة التحقيــق 16.237 

شــخصا، وبذلــك تكــون نســبة االعتقــال االحتياطــي هــي 17.02 % مــن مجمــوع األشــخاص 

املقدمين؛ 

1 - يضاف إليهم عدد 16.237 من األشخاص الذين اعتقلهم قضاة التحقيق. 
2- أنظر الهامش السابق.  
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إن الزيــادة املســجلة فــي عــدد األشــخاص املقدميــن وفــق املفصــل أعــاله، تبــرر باالرتفــاع • 

الــذي عرفــه ارتــكاب مجموعــة مــن األفعــال الجرميــة، حيــث شــهدت أغلــب الجرائــم زيــادة 

نســبية ســواء مــن حيــث عــدد القضايــا أو عــدد املتابعيــن1.  فضــال عــن أنــه يعكــس حجــم 

الجهــود املبذولــة مــن طــرف أجهــزة إنفــاذ القانــون فــي ســبيل مكافحــة الظاهــرة اإلجراميــة، 

فــإن معــدل عــدد  وفــي هــذا الصــدد،  مــن خــالل تطويقهــا ومالحقــة املتورطيــن فيهــا. 

األشــخاص املقدميــن لــكل قــاض مــن قضــاة النيابــة العامــة قــد بلــغ 653 شــخصا؛

بلغ عدد األشخاص املوضوعين تحت الحراسة النظرية )بمن فيهم القاصرين املحتفظ • 

بهــم( الذيــن قدمــوا إلــى النيابــات العامــة مــا مجموعــه 465.622 شــخصا، 94 % منهــم 

قدمــوا إلــى النيابــات العامــة لــدى املحاكــم االبتدائيــة.

وتجــب اإلشــارة، أن هنــاك مجموعــة مــن األشــخاص يتــم وضعهــم تحــت الحراســة النظريــة 

وهكــذا فــإن مجمــوع األشــخاص  وتقــرر النيابــة العامــة رفعهــا عنهــم قبــل حصــول التقديــم2. 

املحروسين واملحتفظ بهم الذين أخلي سبيلهم قبل تقديمهم إلى النيابات العامة بلغ سنة 2019 

12.658 شــخصا.  مــا قــدره 

وبمراجعــة األرقــام الــواردة عــن الشــرطة القضائيــة، نالحــظ أن الشــرطة القضائيــة التابعــة 

لإدارة العامة لألمن الوطني وضعت تحت الحراسة النظرية ما مجموعه 415.719 شخصا، من 

بينهــم 17.858 قاصــرا كانــوا تحــت االحتفــاظ. كمــا وضــع املكتــب املركــزي لألبحــاث الجنائيــة 336 

شــخصا تحــت الحراســة النظريــة مــن بينهــم 04 أحــداث محتفــظ بهــم. كمــا وضعــت مصالــح الــدرك 

امللكــي 62.225 شــخصا تحــت الحراســة النظريــة، مــن بينهــم 2083 قاصــرا كانــوا تحــت االحتفــاظ. 

عالجــت النيابــات العامــة لــدى املحاكــم االبتدائيــة النســبة األكبــر مــن مجمــوع األشــخاص 

مــن مجمــوع   % 94,43 أي بنســبة  شــخصا،   595.839 حيــث قــدم أمامهــا لوحدهــا  املقدميــن. 

األشــخاص املقدميــن. ممــا يشــكل معــدل 832 شــخصا مقدمــا لــكل قــاض مــن قضــاة النيابــة العامــة 

1- للمزيد من املعلومات يرجى االطالع على الباب الثاني من هذا التقرير في املحور املتعلق بحفظ األمن والنظام العام.
2 - وذلــك العتبــارات عــدة، منهــا مــا يتصــل بحــدوث أحــد أســباب ســقوط الدعــوى العموميــة، كتنــازل الزوجــة عــن شــكاية إهمــال األســرة أو الخيانــة 
الزوجيــة، حيــث الشــكاية شــرط للمتابعــة. وقــد يكــون ذلــك العتبــارات أخــرى إمــا إنســانية كتدهــور الحالــة الصحيــة للشــخص املحــروس، أو لهــا 
عالقة بمالءمة املتابعة كما هو الحال عندما يقع الصلح بين األطراف أو تؤدي عائلة الشخص املوقوف )من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند 

التقديــم للوفــاء( قيمــة الشــيك أو تحصــل علــى تنــازل املســتفيد.
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بتلك املحاكم. مقابل معدل 141 شخصا مقدما لكل قاض من قضاة النيابة العامة على مستوى 

محاكــم االســتئناف، حيــث تــم تقديــم 35.177 شــخصا، بنســبة 5,57 % مــن مجمــوع املقدميــن.

وعلى الرغم من الفرق الشاسع الذي تظهره املعطيات اإلحصائية أعاله، بين نسبة املقدمين 

أمام املحاكم االبتدائية، ونســبتهم أمام محاكم االســتئناف، إال أنه يبقى مبررا إذا ما اســتحضرنا 

أن أغلــب الجرائــم الــواردة فــي التشــريع الجنائــي املغربــي هــي »جنــح« وليــس »جنايــات«، كمــا أن هــذا 

التفــاوت تعــززه املمارســة العمليــة التــي تطغــى فيهــا الصبغــة الجنحيــة علــى الجرائــم املرتكبــة، األمــر 

الذي ينعكس على األرقام املسجلة، حيث إنه يقدم أمام النيابات العامة لدى املحاكم االبتدائية 

عدد أكبر من األشخاص املقدمين لالشتباه في ارتكابهم جرائم.

إن تضخــم قضايــا املعتقليــن أمــام النيابــات العامــة لــدى املحاكــم االبتدائيــة، يجعــل الزيــادة 

فــي قضاتهــا أمــرا ضروريــا ومســتعجال، ألن التدبيــر األمثــل لوضعيــات األشــخاص املقدميــن يقت�ضــي 

البــت فــي قضاياهــم بعنايــة كبيــرة وبتــأن، وهمــا أمــران قــد يتأثــران بضغــط العــدد الزائــد وقلــة املــوارد 

البشرية؛

وإلــى حــد كبيــر، جهــود  تعكــس املعطيــات اإلحصائيــة الــواردة فــي الجدوليــن الســابقين،   •

 يلجــأ إليــه فقــط فــي 
ً
 اســتثنائيا

ً
النيابــات العامــة فــي ترشــيد االعتقــال االحتياطــي، باعتبــاره تدبيــرا

الحــاالت التــي يتعــذر فيهــا متابعــة املتورطيــن فــي أفعــال إجراميــة فــي حالــة ســراح. والتوصــل إلــى هــذا 

: االســتنتاج مبعثــه املعطيــات التاليــة 

82.100 شــخصا ممــن قدمــوا أمــام النيابــة  - علــى مســتوى املحاكــم االبتدائيــة تــم إيــداع 

العامــة رهــن االعتقــال االحتياطــي، بمــا يشــكل نســبة 13.77 % مــن مجمــوع األشــخاص املقدميــن 

أمامها، والبالغ عددهم 595.839 في مقابل ذلك تمت متابعة 404.781 شــخصا في حالة ســراح، 

أي بنســبة تقــارب 68 % مــن مجمــوع املقدميــن.

- أمــا علــى صعيــد محاكــم االســتئناف، فقــد تابعــت النيابــات العامــة 9.065 شــخصا فــي حالــة 

اعتقال عبر اإلحالة املباشرة على غرفة الجنايات، وهو ما يشكل نسبة 26 % من مجموع األشخاص 

املقدميــن أمامهــا، والبالــغ عددهــم 35.177 شــخصا. فــي حيــن أحالــت علــى قضــاء التحقيــق 17.935 

شخصا، بما يشكل نسبة 51 % من مجموع األشخاص املقدمين.
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ورغــم االرتفــاع الــذي عرفــه مجمــوع األشــخاص املقدميــن أمــام النيابــة العامــة ســنة 2019 

مقارنــة بســنة 2018، فــإن عــدد املقدميــن فــي حالــة ســراح عــرف خــالل ســنة 2019 انخفاضــا يقــدر 

ب 59.906 شــخصا، أي بنســبة تقــدر بحوالــي 27 %، وهــو معطــى يعكــس اســتمرار النيابــات العامــة 

فــي تفعيــل مقت�ضــى الدوريــة عــدد 42 س/ر.ن.ع بتاريــخ 16 أكتوبــر 2018، والتــي تضمنــت تعليمــات 

صريحة لرئيس النيابة العامة حول ترشــيد اللجوء إلى تقديم األشــخاص في حالة ســراح، بالنظر 

ملــا يحملــه هــذا اإلجــراء مــن مســاس مؤقــت بالحريــة.

باشــرت النيابــات العامــة لــدى املحاكــم االبتدائيــة تطبيــق مســطرة الصلــح املنصــوص عليهــا 

فــي املــادة 41 مــن قانــون املســطرة الجنائيــة فــي حــق 5.392 شــخصا قــدم أمامهــا. وهــو رقــم يتجــاوز مــا 

تــم تســجيله ســنة 2018، بنســبة ارتفــاع تقــدر حوالــي 68 %، حيــث تــم تطبيــق هــذه املســطرة فــي حــق 

3.212 شــخصا.

عــدد  الدوريــة  بتفعيــل فحــوى  العامــة  النيابــات  التــزام  إلــى  باألســاس  األمــر  هــذا   ويرجــع 

24 س/ر.ن.ع وتاريــخ 11 يوليــوز 2019، والتــي صــدرت عقــب مــا رصدتــه رئاســة النيابــة العامــة مــن 

تواضــع فــي تطبيــق مســطرة الصلــح، إذ تضمنــت تعليمــات صريحــة لرئيــس النيابــة العامــة باللجــوء 

إلــى تفعيــل مســطرة الصلــح، كلمــا توفــرت شــروط تطبيقهــا.

ومــا تجــب اإلشــارة إليــه فــي هــذا الصــدد، أنــه فــي إطــار تتبــع فحــوى الدوريــة املشــار إليهــا أعــاله، 

أفادت مجموعة من النيابات العامة بمعطيات حول سبب ضعف تفعيل مسطرة الصلح بالشكل 

املطلوب وفقا ألحكام املادة 41 من ق.م.ج، ذلك أنه ثمة صعوبات واقعية تعترضه تتجلى أساسا 

في عدم قدرة املقدمين على تنفيذ شروط الصلح، وعلى رأسها أداء مبلغ مالي يساوي نصف الحد 

األق�ضــى للغرامــة املقــررة للجنحــة موضــوع الصلــح1. باإلضافــة إلــى بعــض الصعوبــات القانونيــة 

املرتبطــة بمحدوديــة الجرائــم التــي يمكــن فيهــا الصلــح والتــي تقتصــر علــى الجنــح الضبطيــة املقــرر 

لها قانونا عقوبة تســاوي أو تقل عن ســنتين حبســا أو الغرامة فقط، والحال أن هذا الصنف من 

الجرائــم حينمــا تتنــازل فيــه الجهــة املشــتكية، عــادة مــا تلجــأ النيابــات العامــة إلــى حفــظ القضيــة 

لعــدم مالءمــة املتابعــة دون حاجــة إلــى تقديــم األطــراف أمامهــا أو حتــى تحريــك الدعــوى العموميــة.

1- فعلــى ســبيل املثــال لتفعيــل مســطرة الصلــح فــي جنحــة االســتعمال غيــر املشــروع للمخــدرات )االســتهالك(، يقت�ضــي األمــر لنجــاح الصلــح أن يــؤدي 
املشــتبه فيــه نصــف الحــد األق�ضــى للغرامــة والــذي يــوازي 2500 درهــم.
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وتأسيسا على ذلك، فإن رئاسة النيابة العامة، تدعو إلى إعادة النظر في تنظيم مسطرة 

الصلــح، فــي إطــار إعــداد مشــروع القانــون املغيــر واملتمــم للمســطرة الجنائيــة، بتوســيع مجــال 

إعمالهــا ليشــمل بعــض الجنــح التأديبيــة، فضــال عــن تبســيط إجــراءات تحديــد قيمــة الغرامــة 

الصلحيــة.

 - سحب جوازات السفر وإغالق الحدود واإلجراءات التحفظية:
ً
رابعا

تمنــح مقتضيــات املادتيــن 40 و49 مــن قانــون املســطرة الجنائيــة لــكل مــن وكالء امللــك لــدى 

املحاكــم االبتدائيــة، والــوكالء العاميــن للملــك لــدى محاكــم االســتئناف، صالحيــة اتخــاذ مجموعــة 

مــن اإلجــراءات أو التدابيــر التحفظيــة، بمناســبة إشــرافهما علــى األبحــاث التمهيديــة.

ومــن أهــم الصالحيــات املتاحــة للنيابــة العامــة بمقت�ضــى املادتيــن املذكورتيــن، هنــاك إمكانيــة 

ســحب جــواز ســفر املشــتبه فيــه وإغــالق الحــدود فــي حقــه. وكــذا األمــر بإرجــاع الحالــة إلــى مــا كانــت 

عليــه، باإلضافــة إلــى رد األشــياء املحجــوزة ملــن لــه الحــق فيهــا.

1- سحب جواز سفر املشتبه فيه وإغالق الحدود في حقه :

بمقت�ضــى الفقرتيــن 10 و11 مــن املــادة 40، والفقــرات 14 و15 و16 مــن املــادة 49، يمكــن 

لــكل مــن وكيــل امللــك والوكيــل العــام للملــك، أن يعمــدا إلــى ســحب جــواز ســفر املشــتبه فيــه وإغــالق 

الحــدود فــي حقــه، كلمــا توافــرت الشــروط املحــددة1 بموجــب الفقــرات املذكــورة2.

وفــي واقــع األمــر، يعتبــر إجــراء ســحب جــواز الســفر وإغالق الحــدود مــن التدابيــر الفعالــة التــي 

يمكــن اللجــوء إليهــا فــي الحــاالت التــي تطــول فيهــا إجــراءات البحــث التمهيــدي3، وال تســعف مــدة 

الحراسة النظرية في القيام بجميع اإلجراءات الكفيلة بإظهار الحقيقة. كما أنهما يمكنان النيابة 

 لإنجــاز، كالخبــرات التقنيــة 
ً
 كافيــا

ً
 العامــة مــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة تتطلــب بطبيعتهــا وقتــا

أو الطبيــة. وهــو مــا يســمح بتجهيــز ملفــات متكاملــة تكشــف عــن حقيقــة األفعــال املرتكبــة وتســاعد 

القضــاء فــي املراحــل الالحقــة للتحقيــق أو املحاكمــة للوصــول إلــى الحقيقــة القضائيــة.

1- واملتجلية أساسا في أن يتعلق األمر بجناية أو بجنحة يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر.
2- يسمح القانون لقضاة التحقيق كذلك بهذين اإلجراءين.

3- كمــا لــو تعلــق األمــر بإجــراء خبــرة تقنيــة علــى الهواتــف، أو أجهــزة حاســوب املشــتبه فيــه، أو اســتصدار شــهادة طبيــة تحــدد مــدة العجــز النهائيــة، 
أو انتظــار االســتماع لبعــض املصرحيــن غيــر املتواجديــن بــأرض الوطــن وينتظــر قدومهــم أو إســتقدامهم...إلى غيــر ذلــك مــن إجــراءات البحــث التــي 

بطبيعتهــا تتطلــب وقتــا إلنجازهــا.
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ملساســهما  وبالنظــر ملــا ينطــوي عليــه ســحب جــواز الســفر وإغــالق الحــدود مــن خطــورة، 

املباشر بحرية التنقل باعتبارها من الحريات األساسية املكرسة دستوريا بموجب الفقرة األخيرة 

 مــن الفصــل 24 مــن دســتور اململكــة1، عملــت رئــــاسة النيابــــة العامــة علــى إصــــدار الدوريــة عــــدد 

2019، حثــت مــن خاللهــا قضــاة النيابــة العامــة علــى تطبيــق  يونيــو   12 22 س/ ر.ن.ع بتاريــخ 

اإلجراءيــن املذكوريــن فــي احتــرام تــام للنصــوص القانونيــة التــي تؤطرهمــا، الســيما مــا يتعلــق 

باحتــرام اآلجــال القانونيــة لهذيــن اإلجراءيــن2، مــع املبــادرة إلــى وضــع حــد لهمــا فــور انتهــاء تلــك 

املدة، أو بمجرد إحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق، أو باتخاذ قرار بحفظ القضية. 

وحســب اإلحصائيــات املتوصــل بهــا مــن املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي، وكــذا املكتــب املركــزي 

لألبحــاث القضائيــة، والقيــادة العليــا للــدرك امللكــي، فقــد بلــغ مجمــوع األوامــر الصــادرة خــالل ســنة 

2019 والقاضيــة بســحب جــواز الســفر وإغــالق الحــدود : 1.835 أمــرا، عملــت مصالــح الشــرطة 

القضائيــة التابعــة لــإدارات املذكــورة علــى تنفيذهــا.

1- التي جاء فيها : »حرية التنقل عبر التراب الوطني، واالستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه مضمونة للجميع وفق القانون«.
2- يحــدد األجــل القانونــي لســحب جــواز الســفر أو إغــالق الحــدود فــي شــهر واحــد، يمكــن تمديــده إلــى غايــة انتهــاء البحــث التمهيــدي إذا كان الشــخص 

املعنــي باألمــر هــو املتســبب فــي تأخيــر إتمامــه.
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 ويبقــى هــذا الرقــم جــد ضئيــل مقارنــة بعــدد األشــخاص املقدميــن1 خــالل ســنة 2019، إذ 

ال يشكل سوى نسبة 0,29 % من مجموع هؤالء األشخاص. األمر الذي يعكس تريث النيابات العامة 

ُل إجراء سحب الجواز وإغالق الحدود   في اللجوء إلى املساس بحق األفراد في التنقل، بحيث ال ُيَفعَّ

إال فــي حالــة الضــرورة القصــوى. ومــا يؤكــد تكريــس هــذا التوجــه، التقــارب الكبيــر بيــن مــا تــم تســجيله 

 بإغــالق الحــدود أو بســحب جــواز الســفر، وعــدد األوامــر 
ً
ســنة 2018، حيــث تــم اتخــاذ 1.823 أمــرا

    .)
ً
املتخــذة هــذه الســنة )1.835 أمــرا

2- إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه :

بمقت�ضــى املادتيــن 40 و49 مــن قانــون املســطرة الجنائيــة، يمكــن للنيابــة العامــة أن تتخــذ 

التدابيــر التحفظيــة الكفيلــة بحمايــة الحيــازة العقاريــة، مــن خــالل األمــر بإرجــاع الحالــة إلــى مــا كانــت 

، عنــد تنفيــذ حكــم ق�ضــى بأحقيــة شــخص مــا فــي 
ً
عليــه، وبإعــادة األوضــاع التــي كانــت قائمــة قبــال

الحيــازة2.

وتبرز الصورة األساسية لهذه اآللية القانونية، في شكاوى انتزاع حيازة العقارات املؤسسة 

علــى خــرق أحــكام الفصــل 570 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي. حيــث يلجــأ املشــتكون إلــى النيابــات 

العامــة، للدفــع بانتــزاع عقاراتهــم مــن طــرف املشــتكى بهــم، ويدلــون بمــا يفيــد ســبقية تنفيــذ حكــم 

قضائــي بتمكينهــم مــن الحيــازة. عندئــذ وبمــوازاة مــع تحريــك الدعــوى العموميــة فــي مواجهــة املشــتبه 

 فيهم، تعمل النيابة العامة على إصدار أمر يق�ضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، لرفع آثار االعتداء 

أو طرد املنتزع، شريطة عرض ذلك األمر على هيئة الحكم أو التحقيق التي تنظر في القضية. 

وعند تأييد األمر بإرجاع الحالة من قبل الهيئة املختصة، تسهر النيابة العامة على تنفيذه، 

وتسخير القوة العمومية عند االقتضاء لضمان نجاح عملية التنفيذ.

وتظهــر االحصائيــات املســجلة برســم ســنة 2019 أن النيابــات العامــة لــدى محاكــم اململكــة 

لجــأت إلــى إصــدار مــا مجموعــه 195 أمــرا بإرجــاع الحالــة إلــى مــا كانــت عليــه، منهــا 175 أمــرا مســجال 

علــى صعيــد املحاكــم االبتدائيــة، والباقــي )20 أمــرا( تــم إصدارهــا علــى مســتوى محاكــم االســتئناف.

1- بلغ عدد األشخاص املقدمين خالل سنة 2019 ما مجموعه : 631.016 شخصا، قدموا أمام املحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف.
2- بمجــرد صــدور فعــل اعتــداء أو انتــزاع لحيــازة عقــار ســبق وأن تــم إقرارهــا للمســتفيد بمقت�ضــى حكــم قضائــي وقــع تنفيــذه، يثبــت لــه حــق املطالبــة 

برفــع االعتــداء، وإرجــاع األمــور إلــى نصابهــا، كمــا يمكــن للنيابــة العامــة أن تلجــأ إلــى تفعيــل هــذه الحمايــة بصفــة تلقائيــة.



الباب األول : سير النيابة العامة

129

ويالحظ أن الرقم املسجل أعاله عرف انخفاضا مقدرا بحوالي 44 % مقارنة بالرقم املسجل 

سنة 2018، األمر الذي يفصح عن ضعف لجوء النيابات العامة إلى تفعيل آلية إرجاع الحالة إلى 

مــا كانــت عليــه خــالل ســنة 2019. وهــي مناســبة للتأكيــد علــى ضــرورة تفعيــل النيابــات العامــة هــذه 

الصالحية القانونية كلما توافرت الشروط املتيحة لذلك، ملا لها من آثار إيجابية في توطيد حجية 

األحكام القضائية، وتعزيز ثقة املتقاضين فيها، وإنهاء النزاعات املرتبطة بحيازة العقار.

3- رد األشياء ملن له الحق فيها :

يترتب عن األبحاث التلبســية أو التمهيدية التي يباشــرها ضباط الشــرطة القضائية للتثبت 

مــن وقــوع الجرائــم وضبــط مرتكبيهــا، حجــز مجموعــة مــن األشــياء، كاألدوات املســتعملة فــي ارتــكاب 

الجريمــة، أو األشــياء التــي تعــود ملكيتهــا إلــى الضحايــا وتــم االســتيالء عليهــا مــن قبــل املشــتبه فيهــم. 

وعمومــا فاألشــياء التــي يتــم حجزهــا أثنــاء البحــث تحــال علــى النيابــة العامــة رفقــة املحاضــر املتعلقــة 

بهــا1، ســواء بالطريقــة العاديــة أو مــع تقديــم املشــتبه فيهــم.

ولقد أتاحت مقتضيات املادتين 40 و49 للنيابة العامة إمكانية رد األشياء املضبوطة أثناء 

البحث ملن له الحق فيها، شريطة توافر شروط ثالثة :

عدم وجود منازعة جدية حول ال�ضيء املحجوز؛  .1

أال تكون الزمة لسير الدعوى العمومية؛  .2

أال يتعلق األمر ب�ضيء خطير أو قابل للمصادرة.  .3

فبمجــرد التأكــد مــن انتفــاء املوانــع أعــاله، يمكــن للنيابــة العامــة أن ترجــع األشــياء املحجــوزة 

ملــن لــه الحــق فيهــا، إمــا بنــاء علــى طلبــه أو بصفــة تلقائيــة.

ولقــد عملــت النيابــات العامــة خــالل ســنة 2019 علــى إصــدار مــا مجموعــه 5.326 إذنــا بــرد 

األشياء املحجوزة ملن له الحق فيها، حيث تم تسجيل 4.920 إذن على صعيد املحاكم االبتدائية، 

و406 أمــر باإلرجــاع علــى صعيــد محاكــم االســتئناف.

وفيما يلي جدول ملجموع التدابير التحفظية التي اتخذتها النيابات العامة خالل سنة 2019:

 معينة من املحجوزات تحال على بعض اإلدارات أو املؤسسات املختصة، كالبضائع األجنبية املهربة 
ً
1- مع األخذ بعين االعتبار أن هناك أنواعا

التي تتم إحالتها على إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة.
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20
19

اإلجراء املتخذ
العدد 

باملحاكم 
االبتدائية

العدد 
بمحاكم 
االستئناف

املجموع

1.8351.835سحب جواز سفر الشخص املشتبه فيه وإغالق الحدود في حقه

17520195األمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

4.9204065.326رد األشياء التي ضبطت أثناء البحث ملن له الحق فيها

7.356املجموع

خامسا - تتبع النيابة العامة لقضايا التحقيق اإلعدادي :

يمتاز التشريع اإلجرائي املغربي باعتماده نظام ازدواجية التحقيق اإلعدادي، حيث يتواجد 

قضاة التحقيق باملحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف على حد سواء1.

وقد أطرت املادة 83 من قانون املسطرة الجنائية الحاالت التي يتم فيها اللجوء إلى التحقيق 

اإلعــدادي، وميــزت فــي ذلــك بيــن الحــاالت التــي يكــون التحقيــق فيهــا إلزاميــا2، وتلــك التــي يكــون فيهــا 

اختياريــا3. فيمــا تولــت املــواد املواليــة بيــان كيفيــة إجــراء التحقيــق، وجعلــت نقطــة انطالقــه هــي 

ملتمــس مــن النيابــة العامــة أو شــكاية مــن الشــخص املتضــرر مــن الجريمــة.

وفي إطار املقتضيات القانونية املنظمة للتحقيق اإلعدادي4، تعمل النيابة العامة على إحالة 

املحاضــر واملشــتبه فيهــم علــى قضــاة التحقيــق5، مرفقــة بمطالبــة تحــدد فيهــا ملتمســاتها والجرائــم 

املطلــوب التحــري فيهــا. ثــم تتابــع النيابــة العامــة ســير إجــراءات التحقيــق، وتتقــدم بامللتمســات التــي 

 تراهــا مفيــدة للكشــف عــن الحقيقــة، إلــى أن تنتهــي بإصــدار أمــر نهائــي مــن قبــل قضــاة التحقيــق 

أو الغرفــة الجنحيــة فــي حالــة الطعــن. وخــالل تلــك املراحــل تواكــب النيابــة العامــة امللــف، وتقــوم 

1-  تراجع أحكام املادة 52 من قانون املسطرة الجنائية.
2- يكون التحقيق إلزاميا : - في الجنايات املعاقب عليها باإلعدام أو السجن املؤبد أو التي يصل الحد األق�ضى للعقوبة املقررة لها ثالثين سنة؛

- في الجنايات املرتكبة من طرف األحداث؛
- في الجنح بنص خاص في القانون.

3 - يكــون التحقيــق اختياريــا فيمــا عــدا ذلــك مــن الجنايــات وفــي الجنــح املرتكبــة مــن طــرف األحــداث، وفــي الجنــح التــي يكــون الحــد األق�ضــى للعقوبــة 
املقــررة لهــا خمــس ســنوات أو أكثــر.

4- ويتعلق األمر بالقسم الثالث من الكتاب األول من قانون املسطرة الجنائية )املواد من 83 إلى 230(.
5 - يرجع هذا األمر إلى أن النيابة العامة قد تحيل محضرا أحيل عليها بالطريقة العادية على قا�ضي التحقيق، دون أن يكون املشتبه فيه قد قدم 

أمامها، وفي حالة التقديم فهي تحيل املحضر والوثائق املرفقة به وكذا املشتبه فيه.
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بــأدوار أساســية ســيأتي بيانهــا فــي الفقــرات املواليــة، مــن خــالل إبــراز نشــاط النيابــات العامــة خــالل 

ســنة 2019.

1- فتح التحقيق اإلعدادي :

يفتح ملف التحقيق اإلعدادي بملتمس أولي أو مطالبة بإجراء تحقيق، يعمل قا�ضي النيابة 

العامة على إعدادها، سواء في الحاالت اإللزامية أو في الحاالت االختيارية.

ويســهر قا�ضــي النيابــة العامــة علــى تضميــن املطالبــة املذكــورة عــدة بيانــات ومعلومــات حــول 

املشــتبه فيــه، مــن حيــث هويتــه، واألفعــال املرتكبــة مــن قبلــه، ووصفهــا القانونــي، وتاريــخ ارتكابهــا. 

كمــا يضمنهــا ملتمســه الرامــي إلــى اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بإظهــار الحقيقــة، والتدابيــر الواجــب 

اعتمادهــا فــي حــق املشــتبه فيــه، إمــا بإصــدار أمــر باعتقالــه احتياطيــا، أو باتخــاذ أحــد تدابيــر املراقبــة 

القضائيــة، أو بتــرك األمــر لقا�ضــي التحقيــق باتخــاذ مــا يــراه مناســبا مــن إجــراءات. 

وتختلــف طبيعــة امللتمســات التــي تقدمهــا النيابــة العامــة بحســب طبيعــة األفعــال املرتكبــة 

ودرجــة خطورتهــا أو خطــورة املتــورط فيهــا، ومــدى توافــر وســائل اإلثبــات، وغيــر ذلــك مــن املحــددات 

التــي تتبايــن مــن قضيــة إلــى أخــرى.

وقــد بلــغ مجمــوع املطالبــات بإجــراء تحقيــق التــي تقدمــت بهــا النيابــات العامــة خــالل ســنة 

2019 مــا مجموعــه: 32.877 مطالبــة، بزيــادة تقــدر بحوالــي 2.532 مطالبــة مقارنــة بالرقــم املســجل 

ســنة 2018. موزعــة مــا بيــن 18.071 مطالبــة علــى مســتوى املحاكــم االبتدائيــة، و14.806 علــى 

صعيــد محاكــم االســتئناف. 

وقــد أحيلــت املطالبــات املذكــورة أعــاله علــى 203 غرفــة للتحقيــق علــى الصعيــد الوطنــي، منهــا 

155 غرفة باملحاكم االبتدائية، و48 غرفة بمحاكم االستئناف، أي بمعدل 162 مطالبة جديدة 

لــكل قــاض مــن قضــاة التحقيــق، وإذا مــا أضيــف هــذا العــدد املحــال برســم ســنة 2019 فقــط، علــى 

 
ً
 كبيرا

ً
امللفات الرائجة والتي تشمل املخلف من السنة املنصرمة، فسنخلص إلى أن هناك ضغطا

علــى قضــاة التحقيــق، مــن شــأنه أن يؤثــر علــى حســن ســير امللفــات، خاصــة إذا أخذنــا بعيــن االعتبــار 

أن جل هؤالء القضاة يمارســون مهام قضائية أخرى بصفتهم قضاة للحكم.
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وجديــر بالذكــر أن رئاســة النيابــة العامــة، وملواكبــة ســير مكاتــب التحقيــق، أصــدرت الدوريــة 

عــدد 6 س/ ر.ن.ع بتاريــخ 30 ينايــر 2019، تحــث مــن خاللهــا الــوكالء العاميــن للملــك ووكالء امللــك 

على وجوب تقديم ملتمسات تفعيل أحكام املادة 248 من قانون املسطرة الجنائي1 لضمان تتبع 

أمثــل ملكاتــب التحقيــق والحــرص علــى حســن تصريــف القضايــا الســيما تلــك املتعلقــة باملعتقليــن 

االحتياطييــن.

2- مواكبة النيابة العامة مللفات التحقيق اإلعدادي :

كمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك، فــإن دور النيابــة العامــة ال ينتهــي بخصــوص ملــف التحقيــق 

اإلعــدادي بمجــرد تقديــم مطالبــة بفتحــه، وإنمــا يســتمر دورهــا خــالل جميــع املراحــل التــي يمــر منهــا 

امللــف، حيــث ألــزم قانــون املســطرة الجنائيــة قا�ضــي التحقيــق بإحالــة كل ملتمــس توصــل بــه أو كل 

قــرار أصــدره، علــى النيابــة العامــة لالطــالع وإلبــداء الــرأي.

ويأتي رأي النيابة العامة على شكل ملتمس مكتوب، يتضمن موقفها إزاء الطلب أو اإلجراء 

الــذي يعتــزم قا�ضــي التحقيــق اتخــاذه، كقــرار قا�ضــي التحقيــق بتمديــد فتــرة االعتقــال االحتياطــي، 

أو عنــد عزمــه علــى إصــدار أمــر بإلقــاء القبــض أو باإلحضــار، وعمومــا فــإن أي قــرار يتخــذه قا�ضــي 

التحقيــق يتعلــق بالدعــوى العموميــة يلــزم أن يحــال علــى النيابــة العامــة لتبــدي موقفهــا القانونــي 

بخصوصــه2. ولهــا أيضــا الســهر علــى تنفيــذ األوامــر والقــرارات التــي يصدرهــا القا�ضــي املذكــور.

3- دور النيابة العامة عند ختم التحقيق االعدادي :

تلــزم املــادة 214 مــن قانــون املســطرة الجنائيــة قا�ضــي التحقيــق بتوجيــه امللــف إلــى النيابــة 

العامــة بمجــرد مــا يعتبــر أن التحقيــق اإلعــدادي قــد انتهــى. كمــا تلــزم نفــس املــادة النيابــة العامــة 

بتوجيــه ملتمســاتها خــالل ثمانيــة أيــام علــى األكثــر مــن توصلهــا بامللــف.

وتفعيال للمقتضيات القانونية أعاله، تعمل النيابات العامة على إعداد ملتمساتها النهائية 

بصــدد امللفــات املحالــة عليهــا. ويتعلــق األمــر بملتمــس مكتــوب يتضمــن ملخصــا للوقائــع، وإلجــراءات 
 تتأثــر 

َّ
1- تنــص املــادة 248 مــن قانــون املســطرة الجنائيــة علــى قيــام رئيــس الغرفــة الجنحيــة بالتحقيــق فــي ســير مكاتــب التحقيــق، ويعمــل علــى أال

املسطرة بأي تأخير . ولهذه الغاية تعد مكاتب التحقيق لوائح كل ثالثة أشهر بالقضايا الرائجة بها توجه إلى رئيس الغرفة الجنحية وإلى الوكالء 
العاميــن للملــك، ومــن بينهــا الئحــة خاصــة باملعتقليــن االحتياطييــن.

2- تقــدم النيابــة العامــة فــي املتوســط بالنســبة لــكل ملــف للتحقيــق اإلعــدادي أثنــاء ســريانه ملتمســين أو ثــالث علــى األقــل، بمعنــى أنــه إذا علمنــا أن النيابــة العامــة 
طالبــت ســنة 2019 بفتــح 32.877 ملفــا للتحقيــق اإلعــدادي، فــإن مجمــوع امللتمســات الصــادرة مــن قبلهــا ملواكبــة هــذه امللفــات لــن تقــل عــن 65.754 ملتمســا.
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التحقيــق املنجــزة، كمــا تعمــل علــى تعليلــه مــن الناحيتيــن الواقعيــة والقانونيــة، وتذيلــه بملتمســاتها 

النهائية الرامية إلى اتخاذ القرار املناســب تبعا للخالصات التي انتهى إليها البحث والتحقيق.

 بشــأن ختــم 
ً
 نهائيــا

ً
وخــالل ســنة 2019 أصــدر قضــاة التحقيــق مــا مجموعــه 27.897 أمــرا

التحقيــق مفصلــة كمــا يلــي :

محاكم االستئنافاملحاكم االبتدائيةعدد األوامر املتعلقة بختم التحقيق

7.4265.714اإلحالة في حالة سراح

3.2507.634اإلحالة في حالة اعتقال

1.6291.707عدد األوامر بعدم املتابعة

131406عدم االختصاص

12.43615.461املجمــــوع

27.897

ومــن البديهــي أن مجمــوع األوامــر النهائيــة الــواردة فــي الجــدول أعــاله، يعكــس عــددا موازيــا 

للملتمسات النهائية املنجزة من قبل النيابات العامة، وبعبارة أخرى فقد أنجزت النيابات العامة 

مــا مجموعــه 27.897 ملتمســا نهائيــا بختــم التحقيــق خــالل هــذه الســنة، ممــا يبــرز حجــم الجهــود 

املبذولــة مــن قبلهــا ألجــل مواكبــة فعالــة إلجــراءات التحقيــق اإلعــدادي.

عــن قضــاة  الصــادرة  والقــرارات  األوامــر  فــي  الطعــن  طــرق  ممارســة   -4
: لتحقيــق ا

باإلضافــة إلــى طــرق الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة التــي تمارســها النيابــة العامــة فــي مواجهــة 

األحكام والقرارات القضائية1، أقرت املادة 222 من قانون املسطرة الجنائية بحق النيابة العامة 

فــي اســتئناف كل أمــر يصــدره قا�ضــي التحقيــق، باســتثناء األوامــر بإجــراء خبــرة طبيــة.

ويســتتبع تقديــم الطعــن باالســتئناف، قيــام النيابــة العامــة باملحاكــم بإعــداد تقريــر اســتئنافي 

يتضمن أوجه طعنها وبيان األسباب القانونية والواقعية التي حملتها على الطعن، كما تعمل على 

تجهيــز امللفــات وإحالتهــا علــى الغرفــة الجنحيــة بمحكمــة االســتئناف داخــل اآلجال القانونية.

1- يتناولها هذا الباب من التقرير في الفقرة املتعلقة بالطعن في األحكام والقرارات الصادرة في املادة الزجرية. 
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ومــن خــالل تتبــع رئاســة النيابــة العامــة لعمــل النيابــات العامــة باملحاكــم فقــد تبيــن أن هــذه 

األخيرة أنجزت ما مجموعه 9.717 طعنا في مختلف القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق، وفق 

مــا يظهــره الجــدول اآلتــي:

طعون النيابة العامة في مواجهة قرارات قضاة التحقيق خالل سنة 2019

طبيعة القرارات الصادرة عن قضاة 
التحقيق

عدد الطعون املقدمة 
على صعيد املحاكم 

االبتدائية

 عدد الطعون املقدمة
 على صعيد محاكم

االستئناف
املجموع

1.7721.5523.324قرار بترك املتهم في حالة سراح

2771.0201.297االفراج املؤقت

1.4401.6803.120عدم املتابعة1

5531.4231.976قرارات اخرى صادرة عن قضاة التحقيق

4.0425.6759.717مجموع الطعون

ويبدو من خالل املعطيات اإلحصائية املضمنة أعاله، أن قرارات قضاة التحقيق القاضية 

13,35 % مــن  باإلفــراج املؤقــت هــي مــن أقــل القــرارات املطعــون فيهــا، إذ ال تشــكل ســوى نســبة 

مجمــوع الطعــون املنجــزة، وهــو معطــى يعكــس مــدى حــرص النيابــات العامــة علــى عــدم املعارضــة 

فــي قــرارات اإلفــراج التــي يصدرهــا قضــاة التحقيــق، كلمــا تبيــن أنهــا مؤسســة بصفــة قانونيــة وعلــى 

أســاس معلومــات تتوافــق ووقائــع القضيــة، كمــا يكــرس التوجــه القائــم لــدى النيابــة العامــة حــول 

تعزيــز الجهــود املبذولــة لترشــيد االعتقــال االحتياطــي.

سادسا - تدبير تقارير الوفيات :

بمجــرد  القضائيــة  الشــرطة  ضبــاط  يعمــل  الجنائيــة2  املســطرة  قانــون  ألحــكام  تفعيــال 

1- بلــغ عــدد املعتقليــن االحتياطييــن الذيــن صــدرت فــي حقهــم قــرارات بعــدم املتابعــة 316 معتقــال، حســب االحصائيــات املتوصــل بهــا مــن املندوبيــة 
العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج.

2- تنــص املــادة 77 مــن قانــون املســطرة الجنائيــة علــى مــا يلــي : »يتعيــن علــى ضابــط الشــرطة القضائيــة الــذي أشــعر بالعثــور علــى جثــة شــخص مــات 
بســبب عنف أو غيره، وظل ســبب موته غير معروف أو يحيط به شــك، أن يخبر بذلك فورا النيابة العامة، وأن ينتقل في الحال إلى مكان العثور 

علــى الجثــة ويجــري املعاينــات األولى.
يمكــن ملمثــل النيابــة العامــة أن ينتقــل إلــى مــكان العثــور علــى الجثــة، إذا رأى ضــرورة لذلــك، وأن يســتعين بأشــخاص لهــم كفــاءة لتحديــد ظــروف 

الوفــاة، أو أن يختــار مــن بيــن ضبــاط الشــرطة القضائيــة مــن ينــوب عنــه للقيــام بنفــس املهمــة.
يــؤدي األشــخاص الذيــن تســتعين بهــم النيابــة العامــة اليميــن كتابــة علــى إبــداء رأيهــم بمــا يمليــه عليهــم الشــرف والضميــر، مــا لــم يكونــوا مســجلين فــي 

الئحــة الخبــراء املحلفيــن لــدى املحاكــم.=
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اكتشــافهم لجثــة شــخص متوفــى، أو بعــد إشــعارهم بحصــول وفــاة مشــتبه فــي ظروفهــا، علــى ربــط 

االتصال بالنيابة العامة، الطالعها بالواقعة، حيث تعمل على إصدار تعليماتها باتخاذ اإلجراءات 

القانونيــة املبدئيــة، واملتمثلــة فــي إيــداع جثــة الشــخص الهالــك بمســتودع األمــوات، والحصــول مــن 

إدارة املستشفى على الوثائق املثبتة لإيداع، فضال عن شهادة طبية أولية مثبتة لوفاة الشخص 

الذي تم إيداعه، وبطبيعة الحال، فإن األمر  هنا، يتعلق بوفيات يشتبه في حصولها نتيجة فعل 

مجــرم، وليــس بالوفيــات العاديــة التــي تحــدث ألســباب طبيعيــة مهمــا اختلفــت.

بعد إتمام اإلجراءات األولية أعاله، ينجز ضابط الشرطة القضائية تقريرا يتضمن ملخصا 

للعمليات التي تم القيام بها، وظروف اكتشاف الجثة واملعاينات املجراة عليها، فضال عن تحديد 

هوية املتوفى، عند اإلمكان، ويعمل على إحالته على النيابة العامة.

وبمجــرد التوصــل بالتقريــر، يعمــل قا�ضــي النيابــة العامــة علــى دراســته، ويصــدر أمــرا يق�ضــي 

إمــا بإجــراء فحــص طبــي علــى جثــة الهالــك، أو إجــراء تشــريح، يعهــد بتنفيــذه إلــى طبيــب شــرعي أو إلــى 

األطباء الرئيسيين باملستشفيات العمومية في حالة عدم وجود طبيب شرعي بدائرة نفوذ النيابة 

العامة املصدرة لألمر، وأحيانا يعهد بهذه املهمة إلى لجنة طبية ثالثية تتكون من ثالثة أطباء من 

اختصاصــات متنوعــة لتحديــد أســباب الوفــاة.

ويراعي قا�ضي النيابة العامة، عند إصدار األمر بإجراء الفحص أو التشريح الطبي، اعتبارات 

عــدة، ترتبــط بطبيعــة الوفــاة ودرجــة الشــك فــي أســبابها، حيــث يصــدر األمــر بإجــراء الفحــص عندمــا 

يتعلق األمر بوفيات ال تثار شكوك والتباسات حول ظروفها وأسبابها، كما لو تعلق األمر بالوفيات 

الناتجــة عــن حــوادث الســير، فــي حيــن يصــدر األمــر بإجــراء تشــريح طبــي علــى جثــة الهالــك، فــي حــاالت 

أخــرى، وال ســيما حينمــا تكــون الوفــاة ناتجــة عــن القتــل أو التســميم أو غيرهــا مــن الجرائــم، وكــذا فــي 

حالــة اكتشــاف جثــة شــخص توفــي فــي ظــروف غامضــة أو مشــكوك فيهــا، كمــا هــو الحــال عنــد العثــور 

على جثة في األماكن العمومية.

وجديــر بالذكــر، أنــه باإلضافــة إلــى األمــر بإجــراء التشــريح أو الفحــص الطبــي، تصــدر النيابــة 

العامة إذنا للجهة التي قامت بإجرائه بتسليم جثة الهالك إلى عائلته أو إلى السلطات قصد القيام 

بدفنهــا فــي الحــاالت التــي ال يظهــر فيهــا أحــد أقــارب الهالــك.

=يجوز ملمثل النيابة العامة أيضا أن ينتدب أهل الخبرة للكشف عن أسباب الوفاة‹‹.
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والجدول االحصائي اآلتي أرضية إلبراز ما تم القيام به خالل سنة 2019 من قبل النيابات 

العامة على مستوى تدبير تقارير الوفيات التي تم التوصل بها.

نشاط النيابة العامة في تدبير تقارير الوفيات برسم سنة 2019

اإلجراءات
العدد باملحاكم 

االبتدائية
العدد باملحاكم 

االستئنافية
املجموع

9.15410.17719.331عدد تقارير الوفيات املتوصل بها

3.7007.09910.799عدد األوامر بإجراء تشريح طبي

5.4543.0448.498عدد األوامر بإجراء فحص طبي

9.15410.16119.315عدد األوامر بالدفن والتسليم

27.46230.48157.943مجموع اإلجراءات

فكما هو مالحظ من خالل املعطيات اإلحصائية املضمنة بالجدول أعاله، يظهر أن النيابات 

العامــة بمحاكــم اململكــة توصلــت بمــا مجموعــه 19.331 تقريــرا إخباريــا بحصــول وفيــات، أصــدرت 

بشأن 56 % منها أمرا بإجراء تشريح طبي، في حين أصدرت 8.498 أمرا بإجراء فحص طبي.

ولتسليط الضوء بشكل أدق على الخالصات أعاله نورد املالحظات اآلتية :

1-  على صعيد النيابات العامة لدى املحاكم االبتدائية :

 بما يشكل نسبة 
ً
 إخباريا

ً
توصلت النيابات العامة لدى املحاكم االبتدائية، ب 9.154 تقريرا

47.36 % من مجموع التقارير املتوصل بها.

ومــا تجــب اإلشــارة إليــه فــي هــذا الصــدد، أن ســبب إحالــة التقاريــر اإلخباريــة علــى املحاكــم 

 االبتدائية، يجد ســنده إما في كون ســبب الوفاة يرتبط بجنحة، كما هو الحال في حوادث الســير، 

أو بنــاء علــى التعليمــات التــي تصدرهــا النيابــة العامــة لــدى محاكــم االســتئناف لضبــاط الشــرطة 

القضائية، بإحالة التقرير على النيابة العامة لدى املحكمة االبتدائية، وذلك لتبســيط إجراءات 

إيداع الجثة على املستوى املحلي، وكذا مراعاة لعنصري القرب واالستعجال الذي يقتضيه تدبير 

وضعيــة الشــخص املتوفــى1.

1- فيمــا تعمــل النيابــة العامــة لــدى محكمــة االســتئناف باعتبارهــا صاحبــة االختصــاص األصيــل، علــى اإلشــراف علــى إنجــاز البحــث املــوازي لواقعــة 
الوفــاة إلــى غايــة انتهائــه، وتتخــذ اإلجــراء القانونــي املناســب إزاءه.
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وتوزع مجموع األوامر الصادرة على صعيد املحاكم االبتدائية في تقارير الوفيات إلى 5.454 

أمــرا بإجــراء فحــص طبــي، أي بنســبة تقــارب 60 % مــن مجمــوع األوامــر. فيمــا تــم إصــدار 3.700 أمــر 

بإجراء تشــريح طبي، أي بنســبة 40 %.

ويســتنتج مــن خــالل املقارنــة أعــاله، أن النســبة األكبــر تعــود إلــى األوامــر القاضيــة بإجــراء 

الفحــص الطبــي، وهــو أمــر منطقــي إذا مــا اســتحضرنا طبيعــة التقاريــر التــي تحــال علــى النيابــات 

 
ً
العامة لدى املحاكم االبتدائية، والتي تخص في غالبيتها وفيات ناتجة عن حوادث سير، وعموما

وفيــات غيــر مشــكوك فيهــا.

2- على صعيد النيابات العامة لدى محاكم االستئناف :

يظهر الجدول اإلحصائي الســابق أن النيابات العامة لدى محاكم االســتئناف، توصلت بما 

، أي مــا يشــكل نســبة تقــارب 53 % مــن مجمــوع التقاريــر املنجــزة.
ً
 إخباريــا

ً
قــدره 10.177 تقريــرا

وفــي تدبيرهــا لتلــك التقاريــر تحظــى األوامــر بإجــراء تشــريح طبــي بالنســبة األكبــر مقارنــة باألوامــر 

القاضية بإجراء فحص طبي. ذلك أن إعطاء التعليمات بالتشريح تشكل نسبة 70 % من مجموع 

األوامــر الصــادرة )7.099 أمــًرا( فــي حيــن تعــود النســبة املتبقيــة أي 30 % إلــى األوامــر القاضيــة بإجــراء 

.)
ً
الفحــص )3.044 أمــرا

وتبعا لذلك يالحظ أن النيابات العامة لدى محاكم االستئناف تعمد إلى األمر بإجراء التشريح 

الطبي بشكل أكبر من الفحص الطبي، ولذلك ما يبرره إذا أخذنا بعين االعتبار طبيعة القضايا التي 

تعالجها هذه النيابات ا لعامة والتي توصف قانونا بالجنايات، أي جرائم خطورتها عالية وعقوبتها 

مشــددة ال تقــل عــن خمــس ســنوات ســجنا، كمــا أنهــا تضــع يدهــا علــى قضايــا الوفيــات التــي تكــون فــي 

 معظمهــا ناتجــة عــن جرائــم مفضيــة إلــى إزهــاق الــروح كالقتــل العمــد أو اإليــذاء املف�ضــي إلــى مــوت 

أو التسميم ...

وبالنظر لطبيعة هذا املوضوع الذي يتداخل فيه العمل القضائي بالجانب الطبي والعلمي، 

تولي رئاسة النيابة العامة ملوضوع الطب الشرعي أهمية بالغة، سواء من خالل املنجزات املحققة 

 خــالل الســنة املاضيــة، والراجعــة إلــى إحــداث خليــة للطــب الشــرعي علــى مســتوى هــذه الرئاســة1، 

1- تراجع الصفحة 90 وما يليها من تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018.
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أو مــن خــالل عــدة أنشــطة تكوينيــة أنجــزت ســنة 2019. كمــا هــو الحــال بالنســبة لليــوم الدرا�ضــي 

حــول موضــوع : »دور الخبــرة الجينيــة فــي تنويــر العدالــة« املنظــم بتاريــخ 18 يونيــو 2019 بشــراكة 

مــع »معهــد التحاليــل الجينيــة للــدرك امللكــي«، والنــدوات الجهويــة التــي نظمــت حول الطب الشــرعي 

وعلــم الســموم التــي غطــت عــدة جهــات باململكــة بشــراكة مــع مؤسســة التعــاون األملانــي.

بأبحــاث وتقاريــر الطــب   
ً
وقــرارات القضــاء عمومــا وبالنظــر الرتبــاط مهــام النيابــة العامــة، 

فــي عــدد األطبــاء   
ً
 كبيــرا

ً
الشــرعي، واملختبــرات الطبيــة والعلميــة املتخصصــة، فإننــا نعايــن نقصــا

املتخصصيــن فــي الطــب الشــرعي، باإلضافــة إلــى عــدم تغطيتهــم لكافــة التــراب الوطنــي. وفــي هــذا 

الصــدد ننــوه بالعمــل العظيــم الــذي يقــوم بــه األطبــاء املختصــون فــي الطــب الشــرعي مــن جهــة، وباقــي 

األطبــاء الذيــن يمارســون هــذه املهــام منــذ عــدة ســنوات واكتســبوا فيهــا خبــرة كبيــرة ســواء األطبــاء 

العامليــن بمكاتــب حفــظ الصحــة بالجماعــات  املنتميــن ملصالــح الصحــة العموميــة أو األطبــاء 

الترابيــة املختلفــة، مؤمليــن صــدور القانــون الخــاص بالطــب الشــرعي، وكذلــك إيجــاد إطــار لتوحيــد 

 يسمح بتطوير أداء الطب الشرعي وشمول 
ً
األطر الطبية العاملة في هذا املجال، وتنظيمها تنظيما

مهامــه لكافــة اإلجــراءات القضائيــة.

 - الطعن في األحكام والقرارات الصادرة في املادة الزجرية :
ً
سابعا

تقت�ضــي ممارســة الدعــوى العموميــة مــن طــرف النيابــة العامــة قيــام هــذه األخيــرة بجميــع 

اإلجــراءات، والصالحيــات املتاحــة لهــا قانونــا، مــن أجــل إبــراز الحقيقــة وإثبــات األفعــال املنســوبة 

لألشــخاص الذيــن تابعتهــم واملســاهمة فــي تكويــن قناعــة املحكمــة، وذلــك لتحصيــل حكــم قضائــي 

ينصــف الضحايــا واملجتمــع، ويضمــن حقــوق املشــتبه فيهــم، فتســهر علــى تنفيــذه وفقــا للقانــون. 

وبصــدد ممارســتها للدعــوى العموميــة1، تحضــر النيابــة العامــة بجلســات املحاكمــة كطــرف 

رئي�ضــي يترتــب عــن تخلفهــا بطــالن الحكــم الصــادر فــي القضيــة. بحيــث تقــدم امللتمســات وتشــارك فــي 

املناقشــات وتعــرض وســائل اإلثبــات وأدوات اإلقنــاع، وتقــدم املرافعــات الكفيلــة بإظهــار الحقيقــة 

 يمثــل املجتمــع.
ً
 شــريفا

ً
لهيئــة الحكــم، باعتبارهــا خصمــا

وبعــد صــدور األحــكام يســتمر تدخــل النيابــة العامــة. فكلمــا تبيــن لهــا أن الحكــم الصــادر فــي 

1- حتى الدعاوى العمومية التي لم تحركها النيابة العامة وإنما تم تحريكها من طرف الجهات املرخص لها بإقامتها كاملتضرر من الجريمة أو بعض 
اإلدارات.
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القضيــة يتضمــن عقوبــة غيــر متالئمــة مــع الجرائــم املرتكبــة، أو ســجلت أن هنــاك مــا يوجــب إدانــة 

متهــم قضــت املحكمــة ببراءتــه أو العكــس بإدانــة متهــم وجبــت براءتــه، كان لهــا حــق الطعــن فــي الحكــم 

الصــادر ســواء باالســتئناف أو بالنقــض. فيترتــب عــن ذلــك إحالــة ملــف القضيــة علــى هيئــة قضائيــة 

أعلــى لتبــت فيــه طبقــا للقانــون.

كما أن رئاسة النيابة العامة، وبعد أن نقلت إليها السلطات التي كانت مخولة لوزير العدل 

علــى النيابــة العامــة1، أضحــت تمــارس طريقيــن غيــر عادييــن مــن طــرق الطعــن. ويتعلــق األمــر بالطعن 

بالنقــض لفائــدة القانــون، والطعــن باملراجعــة، وفــق الحــاالت وطبقــا للشــروط التــي يحددها قانون 

املسطرة الجنائية.

1- ممارسة طرق الطعن العادية من طرف النيابات العامة باملحاكم :

بلغ مجموع الطعون املقدمة من طرف النيابات العامة بمحاكم اململكة خالل ســنة 2019 

مــا يناهــز 104.298 طعنــا، تتــوزع بيــن 94.225 طعنــا باالســتئناف، و10.073 طعنــا بالنقــض.

ويظهر الجدول التالي مجموع الطعون املقدمة خالل سنة 2019

مجموع األحكام الزجرية 
الصادرة خالل السنة

عدد الطعون املمارسة من قبل النيابة العامة

النسبةاملجموع استئناف املحاكم 
االبتدائية

استئناف محاكم 
االستئناف

النقض

1.355.59779.13915.08610.073104.298% 7,69

وإذا مــا قــورن مجمــوع الطعــون وفــق مــا يظهــر مــن الجــدول أعــاله، بمجمــوع األحــكام الصــادرة 

فــي املــادة الزجريــة خــالل ســنة 2019، والبالغــة 1.355.597 حكمــا، نجــد أن النيابــات العامــة لــم 

تطعــن إال فــي  7,69 % منهــا، ممــا يؤكــد تمســك قضــاة النيابــة العامــة بمبــدأ ترشــيد الطعــون، الــذي 

بمقتضــاه ال يلجــأ إلــى الطعــن فــي األحــكام أو القــرارات القضائيــة إال فــي الحــاالت الضروريــة التــي 

تســتدعي ذلــك2.

1- بموجــب القانــون رقــم 33.17 املتعلــق بنقــل اختصاصــات الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالعــدل إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض 
بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة وبســن قواعــد لتنظيــم رئاســة النيابــة العامــة.

2 - كحــاالت وجــود خلــل فــي تطبيــق القانــون، أو أن الحكــم غيــر مؤســس مــن الناحيتيــن القانونيــة والواقعيــة، أو العقوبــات املحكــوم بهــا ال تتــالءم 
وخطــورة الجــرم املقتــرف ممــا يســتوجب الحكــم بعقوبــة أشــد، إلــى غيــر ذلــك مــن الحــاالت.
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ومعلــوم أن اإلفــراط فــي ممارســة طــرق الطعــن يؤثــر ســلبا علــى النجاعــة والفعاليــة فــي تصفيــة 

القضايــا، بســبب مــا يف�ضــي إليــه مــن إثقــال لكاهــل الهيئــات القضائيــة املطعــون أمامهــا بملفــات 

كمــا أن الفتــرات الفاصلــة بيــن مراحــل  ويزيــد فــي الزمــن القضائــي للبــت فــي امللفــات.   إضافيــة، 

التقا�ضــي، أي بيــن صــدور الحكــم وإحالــة امللــف علــى الجهــة القضائيــة األعلــى، تســاهم فــي تضخيــم 

أعــداد املعتقليــن االحتياطييــن، خصوصــا وأن املعتقــل يبقــى احتياطيــا فــي نظــر التشــريع املغربــي 

إلــى حيــن صيــرورة الحكــم مكتســبا لقــوة ال�ضــيء املق�ضــي بــه، طبقــا ملــا أقرتــه املــادة 618 مــن قانــون 

املســطرة الجنائيــة.

 ولتجــاوز الوضعيــات الســابقة، فقــد عملــت رئاســة النيابــة العامــة علــى توجيــه الدوريــة عــدد 

29 س/ ر.ن.ع بتاريــخ 11 ســبتمبر 2019 إلــى النيابــات العامــة باملحاكــم، تحثهــم مــن خاللهــا علــى 

التعجيــل بإحالــة امللفــات املطعــون فيهــا علــى املحكمــة األعلــى درجــة بمجــرد انتهــاء األجــل القانونــي 

للطعن. كما تعمل على تتبع امللفات القضائية التي لم تحترم مقت�ضى اإلحالة الفورية، من خالل 

مكاتبــة النيابــة العامــة املعنيــة، ومطالبتهــا بتصفيــة امللــف وإحالتــه علــى الجهــة القضائيــة املختصة 

فــي أقــرب اآلجــال.

ومــن جهــة أخــرى فقــد قامــت رئاســة النيابــة العامــة بتنظيــم تكوينــات لنــواب الــوكالء العاميــن 

للملك لدى محاكم االستئناف املكلفين بتحرير مذكرات الطعن بالنقض من أجل تطوير مهاراتهم 

وتدريبهــم علــى امتــالك تقنيــات تحريــر مذكــرات الطعــن بالنقــض الختالفهــا عــن مذكــرات الطعــن 

باالســتئناف، وذلــك الرتباطهــا بالقانــون وحــده دون الوقائــع.

وفــي هــذا الصــدد، بلــغ عــدد الــدورات التكوينيــة خــالل ســنة 2019 ثــالث دورات، بمعــدل 

 للوكيــل العــام للملــك لــدى محاكــم االســتئناف فــي كل دورة، وتولــى تأطيرهــا 
ً
اســتفادة بلــغ 21 نائبــا

مجموعــة مــن رؤســاء الغــرف بمحكمــة النقــض إلــى جانــب محاميــن عاميــن.

2- ممارسة طرق الطعن غير العادية من طرف النيابات العامة باملحاكم :

الــذي تمارســه النيابــات العامــة لــدى املحاكــم االبتدائيــة  باإلضافــة إلــى الطعــن بالنقــض1 

واالســتئنافية فــي القــرارات النهائيــة الصــادرة عــن هــذه املحاكــم، يمــارس الوكيــل العــام للملــك لــدى 

1- يعتبر الطعن بالنقض لفائدة األطراف طريقا غير عادي من طرق الطعن.
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محكمة النقض أشكاال أخرى من طرق الطعون غير العادية، تختلف بحسب الصفة التي يباشر 

فــي إطارهــا مهامــه.

وهكــذا، فبصفتــه وكيــال عامــا للملــك لــدى محكمــة النقــض يباشــر طريقيــن مــن طــرق الطعــن 

غيــر العاديــة. ويتعلــق األمــر بالطعــن بالنقــض لفائــدة القانــون فــي إطــار أحــكام املــادة 559 مــن قانــون 

املسطرة الجنائية1،والطعن باملراجعة تلقائيا في الحاالت الثالث األولى املحددة في املادة 566 من 

نفــس القانــون. إذ يتــم إعمــال هذيــن الطعنيــن علــى مســتوى النيابــة العامــة لــدى محكمــة النقــض 

وفــق مــا كان يجــري بــه العمــل قبــل اســتقالل الســلطة القضائيــة2.

وبصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة حــل الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض، محــل وزيــر 

العدل في االختصاصات املوكولة لهذا األخير فيما يتعلق بممارسة الطعون في الدعاوى العمومية3، 

يتولى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مباشرة الطعن بالنقض لفائدة القانون في إطار 

املادة 560 من قانون املسطرة الجنائية، والطعن باملراجعة في الحالة الرابعة املنصوص عليها في 

املــادة 566 مــن ذات القانــون4.

1- تنــص املــادة 559 مــن قانــون املســطرة الجنائيــة علــى أنــه: » إذا بلــغ لعلــم الوكيــل العــام للملــك بمحكمــة النقــض أن حكمــا غيــر قابــل لالســتئناف 
صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية املتعلقة باإلجراءات ولم يتقدم أي أحد من األطراف بطلب نقض هذا الحكم داخل األجل املقرر، تولى 

الوكيــل العــام للملــك رفــع هــذا الطلــب إلــى املحكمــة بصفــة تلقائية.
فإن صدر الحكم بالنقض، فال يمكن لألطراف االحتجاج به ليتجنبوا مقتضيات الحكم املنقوض أو ليعارضوا في تنفيذه.

2- للمزيد من املعلومات حول الطعن بالنقض لفائدة القانون والطعن باملراجعة الذي يباشره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أنظر 
تقرير النيابة العامة لدى محكمة النقض برســم ســنة 2018، ص 72 و88 وما يليهما.

 للمــادة 2 مــن القانــون رقــم 33.17 املتعلــق بنقــل اختصاصــات الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالعــدل إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة 
ً
3- وفقــا

 
ً
 للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا

ً
النقض بصفته رئيسا

للنيابــة العامــة حــل محــل وزيــر العــدل فــي االختصاصــات املوكولــة لهــذا األخيــر املتعلقــة بســلطته وإشــرافه علــى النيابــة العامــة وعلــى قضاتهــا بمــا فــي 
 للنصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل. وكذلــك فــي ممارســة الدعــاوى العموميــة 

ً
ذلــك إصــدار األوامــر الكتابيــة القانونيــة املوجهــة إليهــم طبقــا

ومراقبــة ســيرها والســهر علــى حســن ســيرها وممارســة الطعــون املتعلقــة بهــذه الدعــاوى ... الــخ.
4- تنــص املــادة 566 مــن قانــون املســطرة الجنائيــة علــى مــا يلــي:« يمكــن أن يقــدم طلــب املراجعــة أيــا كانــت املحكمــة التــي بتــت فــي الدعــوى وأيــا كانــت 

العقوبــة الصــادرة فيهــا :
1- إذا صــدرت عقوبــة فــي دعــوى القتــل، وأدلــي بعــد ذلــك بمســتندات أو حجــج ثبــت منهــا قيــام قرائــن أو عالمــات كافيــة تــدل علــى وجــود املجنــى 

عليــه املزعــوم قتلــه؛
2- إذا صدرت عقوبة على متهم، وصدر بعد ذلك مقرر ثاني عاقب متهما آخر من أجل نفس الفعل ولم يمكن التوفيق بين املقررين ملا  بينهما 

من تناقض يستخلص منه الدليل على براءة أحد املحكوم عليهما؛
3- إذا جــرت بعــد صــدور الحكــم باإلدانــة متابعــة شــاهد ســبق االســتماع إليــه وحكــم عليــه مــن أجــل شــهادة الــزور ضــد املتهــم، وال يمكــن أثنــاء 

املناقشــات الجديــدة االســتماع إلــى الشــاهد المحكــوم عليــه بهــذه الصفــة؛
4- إذا طرأت واقعة بعد صدور الحكم باإلدانة أو تم الكشف عنها أو إذا تم تقديم مستندات كانت مجهولة أثناء املناقشات ومن شأنها أن 

تثبت براءة املحكوم عليه«.
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ويكت�ضــي الطعــن بالنقــض لفائــدة القانــون والطعــن باملراجعــة أهميــة خاصــة بالنظــر لكونهمــا 

ينصبــان علــى القــرارات القضائيــة التــي حــازت قــوة األمــر املق�ضــي بــه لتصحيــح مــا شــابها مــن أخطــاء. 

وتبــرز خصوصيــة هذيــن الطعنيــن فــي اســتفادة األطــراف مــن نتائــج الطعــن الــذي يقدمــه رئيــس 

النيابــة العامــة، حيــث يمكنهــم أن يســتفيدوا مــن آثــار إبطــال الحكــم املطعــون فيــه )الفقــرة الثانيــة 

مــن املــادة 560(، وكذلــك مــن إيقــاف تنفيــذ العقوبــة الــذي يتــم بقــوة القانــون، إذا لــم يكــن قــد تــم 

الشــروع فيــه، ابتــداء مــن توجيــه طلــب املراجعــة إلــى محكمــة النقــض.

وقــد ترتــب عــن هــذه الوضعيــة أن أضحــت رئاســة النيابــة العامــة تتلقــى العديــد مــن طلبــات 

الطعــن بالنقــض لفائــدة القانــون والطعــن باملراجعــة فــي إطــار الصالحيــات املســتحدثة التــي أســفر 

عنها إعمال قاعدة الحلول، وخاصة بعدما أكدت محكمة النقض، بمناسبة بتها في أحد الطعون 

بالنقــض لفائــدة القانــون التــي حركهــا رئيــس النيابــة العامــة فــي إطــار املــادة 560 مــن قانــون املســطرة 

الجنائية، بحلول هذا األخير محل وزير العدل في إعمال هذه الطريقة غير العادية من طرق الطعن. 

حيــث جــاء فــي هــذا القــرار أن الطلــب مقبــول شــكال »بنــاء علــى املــادة 560 مــن قانــون املســطرة 

الجنائيــة، واملــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 33.17 اللتــان تنصــان علــى التوالــي علــى مــا يلــي :

يمكــن للوكيــل العــام للملــك، لــدى محكمــة النقــض أن يحيـــل إلــى الغرفـــة الجنائيــة   -1 

 - اســتنادا إلــى األمــر الكتابــي الــذي يوجهــه إليــه وزيــر العــدل- اإلجــراءات القضائيــة أو القــرارات 

أو األحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقا لإلجراءات الجوهرية للمسطرة.

يمكــن ملحكمــة النقــض أن تبطــل األحــكام املطعــون فيهــا بالنقــض لفائــدة القانــون، وفــي 

هــذه الحالــة يمكــن أن يســتفيد املحكــوم عليــه مــن اإلبطــال مــن غيــر أن يضــر فــي أيــة حالــة مــن 

األحــوال بمصالحــه، ومــن غيــر أن يكــون لــه مفعــول علــى الحقــوق املدنيــة.

»... يحــل الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة،   -2

محــل وزيــر العــدل فــي :

اإلشراف على عمل النيابة العامة ومراقبة سيرها؛	 

السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها؛	 

ممارسة الطعون املتعلقة بالدعاوى املشار إليها في البند الثاني أعاله«.	 
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حيث أنه يتضح مما ذكر أن األمر الكتابي الذي كان وزير العدل يوجهه بشأن ممارسته 

للطعن املنصوص عليه في املادة 560 املذكورة، قد حل محله في ذلك – حسب املادة الثانية 

أعاله- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة«1.

نفس املبدأ كرسته محكمة النقض في قرارات الحقة2، مما جعل رئاسة النيابة العامة تولي 

أهمية كبرى لكل الطلبات الرامية إلى إعمال طرق الطعن غير العادية سواء باملراجعة أو بالنقض 

لفائــدة القانــون، وال تتوانــى فــي تحريكهمــا كلمــا ثبــت لهــا توفــر شــروطهما القانونيــة لضمــان األمــن 

القضائــي لألفراد.

ثامنا - تنفيذ املقررات القضائية : 

تنهــض النيابــة العامــة بــأدوار أساســية فــي مجــال تنفيــذ املقــررات القضائيــة3، وذلــك تفعيال ملا 

تفرضه النصوص القانونية التي تسند إليها مهمة اإلشراف على ذلك التنفيذ.

ويندرج حسن تتبع تنفيذ األحكام واملقررات القضائية، ضمن الجهود التي تبذلها النيابات 

العامــة فــي ســعيها لتعزيــز النجاعــة والفعاليــة، وترســيخ الثقــة فــي األحــكام القضائيــة، وضمــان تنفيــذ 

املبدأ الدستوري4 القا�ضي بوجوب احترام الجميع لألحكام النهائية الصادرة عن القضاء.

وتتنــوع طبيعــة املقــررات القضائيــة التــي تســهر أو تشــرف النيابــة العامــة علــى تنفيذهــا. 

فهــي مــن جهــة، تنفــذ األوامــر الصــادرة عــن قضــاة الحكــم وقضــاة التحقيــق وقضــاة األحــداث فــي 

إطــار املادتيــن 40 و49 مــن قانــون املســطرة الجنائيــة. كمــا أنهــا تعــد املســؤولة عــن تنفيــذ األحــكام 

القاضية بالعقوبات السالبة للحرية. وتعمل كذلك على ضمان استخالص العقوبات والغرامات 

والتعويضات املالية من خالل مباشرة إجراءات اإلكراه البدني. طبقا ألحكام املادة 597 وما يليها 

مــن نفــس القانــون.
1- قرار محكمة النقض عدد 263/1 بتاريخ 13 فبراير 2019 الصادر في امللف »طلب النقض لفائدة القانون بأمر من رئيس النيابة العامة« عدد 
23633/6/1/2018. ويرجــع ســبب الطعــن بالنقــض فــي هــذا امللــف إلــى خــرق قاعــدة إجرائيــة تمثلــت فــي كــون غرفــة الجنايــات االســتئنافية قضــت 

بإدانــة املتهــم غيابيــا ومــن دون مراعــاة املســطرة الغيابيــة املنصــوص عليهــا فــي املــادة 443 مــن قانــون املســطرة الجنائيــة.
2- قــرار محكمــة النقــض عــدد 728/1 الصــادر بتاريــخ 2019/05/22 فــي امللــف رقــم 7260/6/1/2019 والــذي نقــض فــي القــرار الصــادر عــن محكمــة 
االســتئناف ببنــي مــالل بتاريــخ 24 شــتنبر 2018 فــي امللــف رقــم 2668/2601/2018، والــذي شــابه خــرق قاعــدة إجرائيــة نصــت عليهــا املــادة 409 
مــن قانــون املســطرة الجنائيــة، تمثلــت فــي الرفــع مــن العقوبــة الصــادرة فــي حــق املتهــم ابتدائيــا رغــم أن النيابــة العامــة لــم تطعــن فــي الحكــم االبتدائــي 

القا�ضــي باإلدانــة.
3- يقصد باملقرر القضائي حسب املادة 364 من قانون املسطرة الجنائية كل حكم أو قرار أو أمر صادر عن هيئة قضائية.

4- املنصوص عليه في الفصل 126 من الدستور.
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ومــن جهــة أخــرى، فهــي تســاهم فــي تنفيــذ األحــكام املدنيــة، مــن خــالل تســخير القــوة العموميــة 

وفــق الضوابــط القانونية.

وفيمــا يلــي عــرض لبعــض املظاهــر األساســية ألداء النيابــات العامــة فــي مجــال تنفيــذ املقــررات 

القضائيــة، عبــر التطــرق بــادئ األمــر ملجهوداتهــا فــي مجــال التنفيــذ الزجــري بصفــة عامــة، ثــم التركيــز 

على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وإبراز تدخلها اإليجابي في إعمال قواعد إدماج العقوبات، 

انتهــاء ببيــان دورهــا فيمــا يتصــل باألحــكام القاضيــة باإلعــدام.

1 - التنفيذ الزجري :

يرتبط التنفيذ الزجري باملرحلة املوالية لصدور املقررات القضائية واكتسابها قوة ال�ضيء 

املق�ضي به. ويحظى بأهمية بالغة باعتباره يضفي على األحكام والقرارات واألوامر القضائية قوتها 

التنفيذية. وبالتالي فهو يعد آلية أساسية لتحقيق األمن القضائي لألفراد.

وتضطلع النيابة العامة بأدوار هامة على هذا املستوى، فقد أناط بها املشرع صالحية تنفيذ 

املقررات القضائية طبقا ملقتضيات املادة 37 من قانون املسطرة الجنائية، ووضع لها ألجل ذلك 

العديــد مــن اآلليــات التــي يمكــن االســتعانة بهــا بغيــة التنفيــذ. ويعــد تســخير القــوة العموميــة، ممثلــة 

فــي مصالــح األمــن الوطنــي والــدرك امللكــي، إحــدى اآلليــات القانونيــة التــي يمكــن للنيابــات العامــة 

تفعليهــا بغيــة تنفيــذ املقــررات القضائيــة الصــادرة عــن القضــاء الزجــري.

وفــي هــذا الصــدد، فقــد بلــغ عــدد املقــررات القضائيــة التــي ســاهمت القــوة العموميــة لألمــن 

الوطني في تنفيذها 25.924 مقررا قضائيا1. كما ساهمت مصالح الدرك امللكي املسخرة من قبل 

النيابــة العامــة فــي تنفيــذ 29.814 مقــررا قضائيــا2. أي مــا مجموعــه 55.738 مقــررا قضائيــا. 

ويدخل في نطاق هذه املقررات العديد من األوامر الصادرة عن السلطات القضائية كهيئات 

الحكــم وقضــاة األحــداث والتحقيــق، والتــي تتولــى النيابــة العامــة اإلشــراف علــى تنفيذهــا بواســطة 

القوة العمومية. وتشمل هذه املقررات أوامر اإلحضار للمتهمين والشهود، وتبليغ االستدعاءات، 

وتنفيذ اإلكراه البدني واألحكام الســالبة للحرية.

1- معلومات مستقاة من املديرية العامة لألمن الوطني.
2- معلومات مستقاة من القيادة العليا للدرك امللكي.
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كما يشمل التنفيذ الزجري الذي تباشره النيابات العامة إجراءات قضائية أخرى كمعالجة 

طلبات رد االعتبار، التي يتقدم بها األشخاص املحكوم عليهم للتشطيب على السوابق القضائية 

املضمنة في سجلهم العدلي. وإنشاء بطاقات السجل العدلي بالنسبة لألحكام التي أصبحت حائزة 

لقوة ال�ضيء املق�ضي به. والتي تحال بعد إنجازها على املحكمة التي ازداد بدائرة نفوذها الشخص 

املحكــوم عليــه. وتصفيــة املنقــوالت التــي تــم حجزهــا أثنــاء البحــث فــي الجرائــم. حيــث يتــم تنفيــذ 

مضمــون الحكــم إمــا بمصادرتهــا لفائــدة أمــالك الدولــة، أو إتالفهــا، أو إرجاعهــا ألصحابهــا.

 وتعكــس االحصائيــات الــواردة أدنــاه جهــود النيابــات العامــة فــي مباشــرة التنفيــذ الزجــري 

أو في االشراف عليه برسم سنة 2019، حيث بلغت في مجموعها 496.068 إجراء للتنفيذ الزجري 

موزعة كما يلي :

أداء النيابات العامة في مجال التنفيذ الزجري على صعيد املحاكم االبتدائية

املواد
املخلف من 

 2018
املسجل خالل 

2019
الباقياملنجزاملجموع

72.78768.986141.77390.86450.909طلبات تطبيق اإلكراه البدني في ميدان الغرامات املالية

44583627495132اإلكراه البدني في قضايا الضرائب

371257129422579363طلبات رد االعتبار القانوني

6222.1292.7512.109642طلبات رد االعتبار القضائي

04141410قرارات اإلفراج املقيد املتوصل بها-م 628 ق م ج-

3.3384.1327.4704.5272.943اإلكراه البدني في القضايا املدنية )الديون الخصوصية(

14.21293.667107.879107.081798البطاقات ونظائرها

1.2121.0542.26611.2211.045تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

20.86654.00574.87151.67423.197تصفية املحجوزات

8.3495.94714.29610.5883.708تصفية الصوائر القضائية

3.883103.766107.649105.4272.222امللفات املوجهة إلى محاكم االستئناف

1385.6435.7815.74932امللفات املوجهة إلى محكمة النقض

07227227148إجراءات أخرى للتنفيذ

125.822343.246469.068383.06985.999املجموع

1- يجــب التوضيــح أن املقصــود باملنجــز هنــا، واملحــدد فــي 1.221 ملــف لتنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة، فإنــه يشــمل باإلضافــة إلــى الحــاالت التــي 
تــم فيهــا تنفيــذ العقوبــات الحبســية فعــال بإيــداع املحكــوم عليــه بالســجن، امللفــات التــي أضحــت العقوبــة املحكــوم بهــا غيــر قابلــة للتنفيــذ إمــا بســبب 

التقــادم أو العفــو أو مــوت املحكــوم عليــه.



التقرير الثالث لرئيس النيابة العامة

146

وإذا مــا قارنــا إجــراءات التنفيــذ الزجــري التــي بوشــرت هــذه الســنة، يالحــظ أن عــدد القضايــا 

املســجلة خــالل ســنة 2019 علــى صعيــد املحاكــم االبتدائيــة، قــد انخفــض عمــا تــم تســجيله ســنة 

فقــط أي بنســبة انخفــاض تــوازي  إجــراء   343.248 قضيــة إلــى   538.723 وانتقــل مــن   2018 

قــد انخفــض مــن   ... )االبتدائيــة(  كمــا أن مجمــوع القضايــا الرائجــة بهــذه املحاكــم   % 36,28

577.461 إجــراء الســنة املاضيــة، إلــى 469.068 إجــراء هــذه الســنة، أي بانخفــاض يقــدر ب 19 % 

)108.193 إجــراء(. ويعــزى ذلــك بالخصــوص إلــى انخفــاض عــدد طلبــات تطبيــق اإلكــراه البدنــي فــي 

 ســنة 2018 إلــى 141.773 
ً
ميــدان الديــون العموميــة التــي انخفــض مجموعهــا مــن 173.152 طلبــا

طلبــا هــذه الســنة. أي انخفــض بأكثــر مــن 18 %. باإلضافــة إلــى انخفــاض عــدد امللفــات املحالــة علــى 

محاكم االســتئناف من 176.854 ملفا الســنة املاضية إلى 107.649 ملفا هذه الســنة، أي بحوالي 

40 % )69.205 ملفــا(. وذلــك بســبب الصرامــة التــي أصبحــت تتخــذ فــي دراســتها وتجهيزهــا، نتيجــة 

لتعليمــات رئاســة النيابــة العامــة فــي هــذا الصــدد التــي تمــت اإلشــارة إليهــا فــي التقريــر الســابق. غيــر أن 

هــذا الوضــع قــد يثيــر إشــكاليات أخــرى تتعلــق بتحصيــل الغرامــات واإلدانــات النقديــة واملصاريــف 

القضائيــة املحكــوم بهــا، التــي تتأثــر بتبليــغ األحــكام وغيــاب مراقبــة صارمــة علــى إجــراءات التنفيــذ، 

 انعدام وسائله البشرية. وهو ما يتطلب في نظرنا أن تقوم السلطات املعنية بدراسة هذه 
ً
وأحيانا

الوضعية من أجل تحسين األداء، وعند االقتضاء وضع اإلطار القانوني والتنظيمي املالئم، الذي 

يحــول دون ضيــاع مــوارد هامــة مليزانيــة الدولــة، بــل يتســبب فــي ضيــاع هيبــة األحــكام القضائيــة جراء 

عــدم تنفيذهــا. .

وبذلــك يتضــح أن تنفيــذ أولويــات السياســة الجنائيــة، ســواء فــي الشــق املتعلــق بمراجعــة 

ملفــات اإلكــراه البدنــي وعــدم مباشــرته إال إذا توفــرت جميــع الشــروط القانونيــة بمــا فيهــا تبليــغ 

املحكــوم عليــه، وكــذا ترشــيد اللجــوء إلــى طــرق الطعــن مــن طــرف النيابــات العامــة بمــا فيهــا الطعــن 

باالســتئناف، قــد ســاهما فــي تخفيــف عــبء التنفيــذ الزجــري هــذه الســنة علــى املحاكــم االبتدائيــة.

أمــا بالنســبة ملحاكــم االســتئناف فقــد باشــرت هــذه الســنة 111.022 إجــراء مــن إجــراءات 

التنفيــذ الزجــري موزعــة كمــا يلــي :
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أداء النيابات العامة في مجال التنفيذ الزجري على صعيد محاكم االستئناف

الباقي املنجز املجموع 
املسجل خالل 

2019
املخلف من 

 2018
املواد

5 1.567 1.572 1.563 9 طلبات رد االعتبار

38 230 268 212 56 طلبات اإلفراج املقيد

3.409 12.055 15.464 12.309 3.155 طلبات العفو

33 66.033 66.066 65.523 543 البطاقات رقم 1

2.063 12.836 4.899 2.933 1.966 تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

1.292 6.867 8.159 4409 3.750 تصفية املحجوزات

4.848 9.746 14.594 10632 3.962 تصفية الصوائر القضائية

11.688 99.334 111.022 97.581 13.441 املجموع

وبخــالف املحاكــم االبتدائيــة، فــإن إجــراءات التنفيــذ الزجــري الرائجــة بمحاكــم االســتئناف 

عرفــت نوعــا مــن االرتفــاع، إذ انتقلــت مــن 99.654 إجــراء ســنة 2018 إلــى 111.022 هــذه الســنة، 

أي بزيــادة أكثــر مــن 11,41 %.  كمــا أن املســجل انتقــل مــن 88.169 ســنة 2018 إلــى 97.581 إجــراء 

ســجل خــالل ســنة 2019 أي بزيــادة حوالــي 10,67 %.  ويتجلــى ذلــك االرتفــاع البســيط فــي بعــض 

اإلجــراءات كمعالجــة طلبــات رد االعتبــار  وطلبــات العفــو  وإنشــاء البطاقــة رقــم 1 للســجل العدلــي 

باإلضافــة إلــى تصفيــة الصوائــر القضائيــة.

وعموما يتضح من خالل املعطيات اإلحصائية املضمنة أعاله أن النيابات العامة ال تدخر 

جهــدا بخصــوص اإلشــراف علــى تنفيــذ املقــررات القضائيــة. كمــا يالحــظ أن إنشــاء بطائــق الســجل 

العدلي وإحالة امللفات إلى محكمة الطعن وتنفيذ اإلكراه البدني في الغرامات املالية تحتل النسبة 

األكبر من إجراءات التنفيذ الزجري.

وفيمــا يلــي جــدول توضيحــي ملجمــوع إجــراءات التنفيــذ الزجــري التــي باشــرتها النيابــات العامــة 

ســواء فــي املحاكــم االبتدائيــة أو االســتئنافية.

1- يجــب التوضيــح أن املقصــود باملنجــز هنــا، واملحــدد فــي 2.836 ملــف لتنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة، يشــمل باإلضافــة إلــى الحــاالت التــي تــم فيهــا تنفيــذ 
العقوبــات الحبســية فعــال بإيــداع املحكــوم عليــه بالســجن، امللفــات التــي أضحــت العقوبــة املحكــوم بهــا غيــر قابلــة للتنفيــذ إمــا بســبب التقــادم أو العفــو أو مــوت 

املحكــوم عليــه.
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الباقياملنجزاملجموعاملسجلاملخلفاملحكمة

125.822343.246469.068383.06985.999مجموع املحاكم االبتدائية

13.44197.581111.02299.33411.688مجموع محاكم االستئناف

139.263440.827580.090482.40397.687املجموع العام إلجراءات التنفيذ الزجري

مــن إجــراءات  إجــراء   482403 وهكــذا يالحــظ أن النيابــات العامــة أنجــزت هــذه الســنة 

 التنفيــذ الزجــري، وهــو مــا يتجــاوز مــا تــم تســجيله خــالل الســنة )440.827 إجــراء( بنســبة تتجــاوز 

9 %. وبذلك فقد تقلص املخلف من 139.263 إجراء سنة 2018 إلى 97.687 سنة 2019، وهذا 

مــا يعكــس الجهــود الجبــارة التــي يبذلهــا قضــاة النيابــة العامــة لتنفيــذ املقــررات القضائيــة، وتعزيــز 

الثقــة فــي أحــكام القضاء.

2 -  تنفيذ العقوبات السالبة للحرية :

تطبيقا ألحكام املادة 596 وما يليها من قانون املسطرة الجنائية تعمل النيابات العامة على 

تنفيــذ األحــكام القاضيــة بعقوبــات ســالبة للحريــة حينمــا تصبــح حائــزة لقــوة ال�ضــيء املق�ضــي بــه. 

ويتم هذا التنفيذ عبر إحالة ملخصات األحكام الصادرة على املؤسسة السجنية إذا كان املحكوم 

عليه معتقال، أما إذا تعلق األمر بشخص متابع في حالة سراح، فإنه بعد حيازة الحكم لقوة األمر 

املق�ضــي بــه يتــم تنفيــذه مــن قبــل الشــرطة القضائيــة بنــاء علــى تعليمــات النيابــة العامــة.

ومن خالل تتبع عدد األشــخاص املودعين في الســجن ســنة 2019 تنفيذا لألحكام القاضية 

بعقوبــات ســالبة للحريــة، يالحــظ أن عددهــم بلــغ 2.121 شــخصا، وهــو رقــم ضئيــل إذا مــا قــورن 

بإجمالــي األحــكام القاضيــة بعقوبــات ســالبة للحريــة املطلــوب تنفيذهــا، حســب املســجل فــي شــعبة 

التنفيــذ الزجــري باملحاكــم والبالغــة 7.165 حكمــا، مــن بينهــا 4.057 أضيفــت ســنة 2019. وذلــك 

مــرده لعــدة اعتبــارات، منهــا أن النيابــات العامــة ال تــزال تفعــل دوريــة وزيــر العــدل عــدد 14 س/3 

وتاريــخ 14 أبريــل 2004، والتــي تق�ضــي بإيقــاف تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة الصــادرة فــي حــق 

املتابعيــن فــي حالــة ســراح، إذا كانــت مــدة الحبــس النافــذ تبلــغ ســنة أو أقــل، حينمــا يتقــدم املحكــوم 

عليــه بطلــب العفــو.
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يضــاف إلــى ذلــك الحــاالت التــي يتعــذر فيهــا إيقــاف املحكــوم عليهــم بســبب فرارهــم. علمــا أنــه 

فــي حالــة التمكــن مــن تنفيــذ كافــة األحــكام الصــادرة بعقوبــات ســالبة للحريــة علــى األشــخاص غيــر 

. هــذه 
ً
املعتقليــن ســيؤدي ذلــك إلــى ارتفــاع عــدد الســجناء، وانخفــاض نســبة املعتقليــن احتياطيــا

الوضعيــة تحتــم علــى النيابــات العامــة مراجعــة موقفهــا بخصــوص آثــار طلبــات العفــو علــى تنفيــذ 

العقوبــات الســالبة للحريــة التــي تصــدر فــي حالــة ســراح، إذ يتعيــن معالجــة كل حالــة علــى حــدة 

بحسب طبيعة الجريمة املرتكبة ووضعية الشخص املحكوم عليه، من خالل التأكد مما إذا كان 

من ذوي السوابق القضائية وهل يعاني من مرض مزمن أو أنه طاعن في السن، أي هناك أسباب 

موضوعيــة أو شــخصية إلعمــال هــذا اإليقــاف كالظــروف العائليــة أو العمليــة، وعــدم اللجــوء الــى 

اإليقــاف التلقائــي لتنفيــذ العقوبــة الحبســية بمجــرد االدالء بمــا يفيــد طلــب العفــو.

ومن جهة أخرى تعالج النيابات العامة بمناسبة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، مسألتين 

مهمتين ترتبطان بحل املشاكل املتصلة باحتساب املدة القانونية للعقوبة، وكذا بإدماج العقوبات 

الصادرة في حق املحكوم عليه عند ارتكابه لعدة جرائم ال يفصل بينها حكم نهائي.

1-2- مشكلة احتساب العقوبة عند تعدد أوامر اإليداع في السجن :

أظهــرت املمارســة العمليــة وجــود بعــض الصعوبــات فــي طريقــة احتســاب مــدة العقوبــات 

الســالبة للحريــة الصــادرة فــي حــق الشــخص الــذي يكــون معتقــال مــن أجــل عــدة قضايــا، حيــث يؤدي 

إعمال بعض الدوريات القديمة من طرف املؤسسات السجنية الى تأخير بداية احتساب العقوبة 

الصــادرة فــي حــق املحكــوم عليــه إلــى حيــن تصفيــة القضيــة التــي صــدر فيهــا األمــر باإليــداع األول.

وهــذا توجــه يــؤدي أحيانــا إلــى بقــاء املحكــوم عليــه مــدة أطــول مــن مجمــوع العقوبــات الســالبة 

للحرية الصادرة في حقه، خاصة عندما تنتهي القضية األولى )التي صدر فيها األمر باإليداع األول( 

بالبراءة أو بعقوبة مخففة تقل عن املدة التي قضاها املحكوم عليه بالســجن قبل صدور الحكم.

وملعالجة هذه الوضعية فإن النيابات العامة تتدخل لحل هذه الوضعية إما مباشرة أو عبر 

عــرض األمــر علــى غرفــة املشــورة فــي إطــار املادتيــن 599 و600 مــن قانــون املســطرة الجنائيــة، لجعــل 

احتساب العقوبة عند تعدد أوامر اإليداع في السجن يراعي مبادئ العدالة واإلنصاف، من خالل 

الشــروع فــي احتســابها منــذ يــوم صــدور قــرار اإليــداع. وذلــك فــي انتظــار تدخــل تشــريعي واضــح يحــل 
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الصعوبــات التــي تواجههــا النيابــات العامــة واملؤسســات الســجنية فــي طريقــة احتســاب العقوبــات 

الســالبة للحرية.

2-2- إدماج العقوبات :

تعالــج النيابــات العامــة بمناســبة تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة مســألة مهمــة ترتبــط 

بإدمــاج العقوبــات الصــادرة فــي حــق املحكــوم عليهــم الذيــن تصــدر عليهــم عــدة عقوبــات بســبب تعــدد 

الجرائــم.

ويتحقق اإلدماج في حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة، في آن واحد أو في أوقات متوالية، 

دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن. ذلك أنه إذا صدرت بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية 

بسبب تعدد املتابعات فإن العقوبة األشد هي التي تنفذ.

ويعــد اإلدمــاج بهــذا املدلــول مــن الحقــوق األساســية املمنوحــة للمحكــوم عليــه بعقوبــات 

متعددة ســالبة للحرية، عبر دمج العقوبات الصادرة في حقه وقضاء أشــدها فقط، في حال توفر 

شــروطه. وهــو بذلــك ينــدرج ضمــن اآلليــات التشــريعية التــي اعتمدتهــا السياســة العقابيــة ببالدنــا 

بهدف التقليص من االكتظاظ الذي تعرفه بعض املؤسسات السجنية. وكذلك لعقلنة وترشيد 

 فــي أغلــب الحــاالت.
ً
العقوبــات الســالبة للحريــة، والتــي ال يكــون ضمهــا مفيــدا

وإن كان املشرع املغربي قد نظم إدماج العقوبات بموجب الفصلين 119 و120 من القانون 

فــإن املمارســة أبانــت عــن بــروز عــدة إشــكاالت وصعوبــات ارتبطــت بشــح املقتضيــات  الجنائــي، 

املؤطــرة لــه. وهــو مــا انعكــس علــى عمــل النيابــات العامــة باعتبارهــا الجهــة املشــرفة علــى تتبــع وتنفيــذ 

العقوبــات الســالبة للحريــة فــي إطــار مقتضيــات املــادة 597 مــن قانــون املســطرة الجنائيــة.

 كبيرة لتأطير وتصويب طرق العمل، 
ً
وفي هذا اإلطار فقد بذلت رئاسة النيابة العامة جهودا

من أجل تسوية طلبات اإلدماج التي تتوصل بها من أطراف متعددة، سواء من طرف املحكوم عليه 

أو ذويــه مباشــرة، أو مــن طــرف املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج أو مــن مؤسســات 

وهيئــات مختلفــة كــوزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان و مؤسســة الوســيط. حيــث يتــم العمــل 

علــى تجميــع كافــة القــرارات الصــادرة فــي حــق طالــب اإلدمــاج ومــا يفيــد حيازتهــا لقــوة ال�ضــيء املق�ضــي 

بــه، مــع دراســتها التخــاذ االجــراء املالئــم ومكاتبــة النيابــة العامــة ملباشــرة مســطرة االدمــاج. كمــا يتــم 
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تتبــع جميــع القــرارات القضائيــة املتخــذة برفــض االدمــاج، حيــث يتــم حــث النيابــات العامــة املعنيــة 

على مباشــرة الطعن بالنقض في القرارات التي تصدر بشــكل مخالف للقانون.

العديــد  وقــد ســاعد الطعــن بالنقــض املقــدم تبعــا مللتمســات النيابــات العامــة فــي إلغــاء 

مــن القــرارات التــي قضــت برفــض إدمــاج العقوبــة. ممــا ســاهم فــي إرســاء توجهــات قضائيــة مهمــة 

بخصــوص مفهــوم اإلدمــاج وشــروطه. والتــي كان عــدم اســتيعابها ســببا فــي حرمــان بعــض املحكــوم 

عليهــم مــن التمتــع بإدمــاج العقوبــات الصــادرة فــي حقهــم.

ومــن بيــن القواعــد التــي أرســتها محكمــة النقــض بنــاء علــى الطعــن الــذي باشــرته النيابــات 

العامــة نذكــر :

119 و120 مــن •  وجــوب االقتصــار فــي شــروط االدمــاج علــى تلــك الــواردة فــي الفصليــن 

القانــون الجنائــي، إذ يتعيــن التثبــت مــن تواريــخ ارتــكاب األفعــال وتواريــخ حيــازة القــرارات 

الصــادرة بشــأنها لقــوة األمــر املق�ضــي بــه وعــدم وجــود أحــكام فاصلــة بينهــا1؛

ليس من شروط اإلدماج أن تكون العقوبات السالبة للحرية من نفس النوع، بل يشمل • 

كل العقوبات السالبة للحرية سواء الصادرة بشأن جنحة أو جناية2؛

عدم االعتداد بانقضاء إحدى العقوبات لرفض طلب اإلدماج3.• 

وفــي هــذا الصــدد فقــد توصلــت رئاســة النيابــة العامــة، بطلبــات أو إشــعارات تهــم 299 حالــة 

تتعلــق بدمــج العقوبــات الســالبة للحريــة، تــم حفــظ 68 منهــا. وأحيــل الباقــي علــى النيابــات العامــة 

املختصــة ملعالجتــه. وقــد تقــرر قبــول أغلــب تلــك الطلبــات، وتــم إدمــاج العقوبــات الصــادرة عــن 

الســجناء املعنييــن بهــا.

1- حيث إنه يتجلى من هذا التعليل املشوب بالقصور واإلبهام بالنسبة ملا ق�سى فيه، إذ لم تبرز فيه املحكمة أي �سيء من عناصر الفصلين 
119 و120 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي املنطبقيــن علــى الطلــب بمــا فــي ذلــك تواريــخ ارتــكاب األفعــال فــي كل قضيــة علــى حــدة، وتواريــخ 
حيازة األحكام فيها لقوة ال�ســيء املق�سي به، وقابليتها للتنفيذ، لتعليل توفر الشــروط التي يتطلبها القانون في الفصلين املذكورين، مما 

جــاء معــه القــرار ناقــص التعليــل املنــزل منزلــة انعدامــه ومعرضــا بســبب ذلــك للنقض واإلبطال.
)القرار الصادر في امللف عدد 2019/1/6/12106 وتاريخ 11 شتنبر 2019(.

2- »وحيــث يتجلــى مــن هــذا التعليــل، أن املحكمــة قضــت برفــض طلــب إدمــاج عقوبتيــن علــى اعتبــار أنهمــا ليســتا مــن نفــس النــوع، وطبقــت بهــذا 
الشأن مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 120 من القانون الجنائي، والتي ال تنطبق على الحالة املعروضة عليها«. القرار الصادر عن 

محكمة النقض في امللف عدد 2019/1/6/9897 وتاريخ 12 يونيو 2019.
3- »وحيــث يتجلــى مــن هــذا التعليــل أن املحكمــة اعتبــرت انتهــاء العقوبــة الســالبة للحريــة املطلــوب إدماجهــا ســببا لرفــض طلــب إدمــاج العقوبــات، فــي 
حيــن أن العبــرة فــي دمــج العقوبــات الســالبة للحريــة بتعــدد الجرائــم بمفهــوم الفصــل 119 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي، الصــادرة بشــأنها هــذه 
العقوبــات، ممــا يكــون معــه القــرار املطعــون فيــه فاســد التعليــل املــوازي النعدامــه، ومعرضــا للنقــض واإلبطــال«. القــرار الصــادر عــن محكمــة فــي 

امللــف عــدد 2018/5491 وتاريــخ 23 مــاي 2018(.
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وتؤكــد رئاســة النيابــة العامــة بهــذا الخصــوص اســتعدادها وتعاونهــا الكامــل لتســوية مختلــف 

اإلشــكاالت املتصلــة بإدمــاج العقوبــات الســالبة للحريــة، مــع حثهــا النيابــات العامــة علــى ضــرورة 

تفعيل االدماج تلقائيا بصفتها املسؤولة أوال على تنفيذ هذه العقوبات. وعدم اللجوء إلى الهيئات 

حــدده املــادة 599 مــن قانــون املســطرة 
ُ
القضائيــة إال فــي حالــة وجــود صعوبــات أو منازعــة وفــق مــا ت

الجنائيــة. 

3 - تتبع األحكام القاضية باإلعدام :

ظلت عقوبة اإلعدام موضوع خالف وتجادل بين مناصر إلبقائها ومعارض لها. وانعكس ذلك 

علــى األنظمــة القانونيــة، إذ منهــا مــن ألغتهــا وحذفتهــا مــن تشــريعاتها، مرتكــزة فــي ذلــك علــى مــا يق�ضــي 

 بــه البروتوكــول االختيــاري امللحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية. ومنهــا مــن 

 ال زالــت تقــر بهــذه العقوبــة فــي تشــريعاتها الوطنيــة، مبــررة موقفهــا بخطــورة بعــض الجرائــم، التــي 

ال يمكن ردع مرتكبيها إال بعقوبة مشددة كاإلعدام.

وفي املغرب يعتبر اإلعدام من العقوبات الجنائية األصلية التي يقرها املشرع املغربي1 ملعاقبة 

بعض الجنايات شديدة الخطورة، والسيما جرائم الدم الخطيرة.

وعلــى الرغــم مــن كــون التشــريع املغربــي الزال يصنــف ضمــن التشــريعات املحتفظــة بعقوبــة 

اإلعــدام، فــإن النصــوص التــي تتضمــن تلــك العقوبــة، تبقــى محــدودة العــدد. إذ ال تتجــاوز ســتة 

وثالثيــن مــادة، موزعــة كاآلتــي :

ثالثون فصال في مجموعة القانون الجنائي2؛  •

فصل واحد في الظهير املتعلق بزجر الجرائم املاسة بصحة األمة)الفصل األول(؛  •

خمسة مواد واردة في قانون القضاء العسكري، معظمها تتعلق بمواجهة العدو3.  •

1- يراجع الفصل 16 من مجموعة القانون الجنائي.
2- تــوزع هــذه الفصــول علــى 12 منهــا واردة فــي الجرائــم ضــد أمــن الدولــة، هــي الفصــول 163 و165 و167 و181 و182 و185 و186و190 و201 
و202 و203 و204، وفصالن يدخالن في نطاق الجريمة اإلرهابية )الفصالن 218-3 و218-7 من القانون الجنائي(، وجنايتان تدخالن في نطاق 
الجرائــم املاســة بالنظــام العــام )الفصــالن 235 و267 مــن القانــون الجنائــي(، وعشــرة فصــول تدخــل فــي نطــاق الجرائــم ضــد األشــخاص )392 
و393 و396 و398 و399 و410 و411 و412 و438 و474 مــن القانــون الجنائــي( وخمســة فصــول تتضمــن جنايــات تتعلــق بالتخريــب والتعييــب 

واإلتــالف هــي 580 و584 و588 و590 و591 مــن القانــون الجنائــي.
3- يتعلق األمر باملواد التالية :

- املادة 162 : جناية الفرار إلى صفوف العدو أو إلى عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة.
- املادة 163 : جناية الفرار وقت الحرب متى اقترنت بإحدى ظروف التشديد املحددة قانونا.=
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ً
 مطروحــا

ً
والجديــر بالذكــر أن عقوبــة اإلعــدام أصبحــت منــذ بدايــة األلفيــة الثالثــة موضوعــا

 بمنظمــات املجتمــع املدنــي املعنيــة بحقــوق 
ً
 خاصــا

ً
للنقــاش الرســمي، بعدمــا ظلــت لعقــود موضوعــا

اإلنســان وحدهــا. ولذلــك صــدرت بشــأنها توصيــات عــن مناظــرة السياســة الجنائيــة التــي نظمتهــا 

وزارة العدل بمكناس في نهاية 2004، تم تأكيدها من طرف هيئة االنصاف واملصالحة التي تبنتها 

فــي توصياتهــا كذلــك. وترمــي تلــك التوصيــات إلــى الحــد التدريجــي مــن عقوبــة اإلعــدام، وعلــى جعــل 

 بإجمــاع أعضــاء الهيئــة القضائيــة التــي تحكــم بهــا. 
ً
النطــق بهــا رهينــا

ويبــدو أن هاتيــن التوصيتيــن قــد شــرع فــي تبنيهمــا، كمــا يتجلــى مــن قانــون القضــاء العســكري 

الــذي قلــص هــذه العقوبــة مــن 16 مــادة إلــى 5 مــواد فقــط. وكذلــك مــن مشــروع القانــون الجنائــي 

الــذي كانــت الحكومــة قــد أعدتــه خــالل الســنوات األخيــرة، والــذي قلــص مــن عــدد الفصــول التــي 

 مــن 30، وذلــك رغــم أن هــذا املشــروع قــد 
ً
 بــدال

ً
تتضمــن تلــك العقوبــة وجعلهــا فــي حــدود 11 فصــال

أحــدث جرائــم جديــدة عاقــب عليهــا باإلعــدام وهــي الجرائــم  ضــد اإلنســانية وجرائــم الحرب واإلبادة 

الجماعيــة. كمــا أن مشــروع قانــون املســطرة الجنائيــة الــذي كان قــد أعــد خــالل املــدة الســابقة 1، 

 لجعــل النطــق بعقوبــة اإلعــدام يتطلــب إجمــاع القضــاة الذيــن تتكــون منهــم هيــأة 
ً
قــد تضمــن تعديــال

املحكمــة التــي تنظــر فــي القضيــة.

، ومازالت املحاكم تنطق 
ً
ومن جهة أخرى، فرغم أن املغرب لم يلغ عقوبة اإلعدام تشريعيا

بها، إال أن تنفيذها متوقف منذ سنة 1993 )أكثر من 26 سنة(. وذلك رغم أن اململكة لم تصادق 

علــى البروتكــول االختيــاري الثانــي للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية الــذي ينــص 

علــى إلغــاء عقوبة اإلعدام.

إال أن عــدد  وعــدم تنفيذهــا،   1993 ورغــم اســتمرار الحكــم بعقوبــة اإلعــدام منــذ ســنة 

املحكوم عليهم باإلعدام يتناقص بســبب تدابير العفو امللكي التي تؤدي إلى تحويل عقوبة اإلعدام 

إلــى عقوبــات ســجنية مختلفــة.

=- املادة 170 : جناية التمرد أمام العدو باستعمال األسلحة ورفض العودة إلى االنضباط.
- املادة 171 : جناية االمتناع عن االمتثال لألمر بالزحف على العدو.

- املادة 206 : جناية ترأس عصابة مسلحة أو تولي مهمة فيها بقصد االعتداء لتغيير النظام أو االستيالء على جزء من التراب الوطني.
1 - يوجــد جــزء مــن مشــروع القانــون الجنائــي بالبرملــان فــي طــور املناقشــة. وأمــا جــزؤه اآلخــر فقــد تأخــر عرضــه علــى املســطرة التشــريعية بســبب تغييــر 
 بتغييــر 

ً
الحكومــة. أمــا مشــروع قانــون املســطرة الجنائيــة الــذي كان قــد عــرض منــذ ســنة 2016 علــى األمانــة العامــة للحكومــة، فقــد تأثــر أيضــا

الحكومــات ولــم يصــل بعــد إلــى مــداه التشــريعي.
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وباعتبــار أن القانــون الوطنــي يقــر عقوبــة اإلعــدام، فــإن تعاطــي القضــاء مــع هــذه العقوبــة 

ال يمكــن أن يخــرج عــن الســياق القانونــي. فقا�ضــي الحكــم ملــزم دســتوريا بتطبيــق القانــون، وبمــا 

يكــرس العدالــة الواجبــة )املــادة 110 مــن الدســتور(. وقضــاة النيابــة العامــة قــد يلتمســون مــن 

جهتهــم مــن هيئــات الحكــم فــي غــرف الجنايــات الحكــم بتلــك العقوبــة.

فواجــب القضــاة هــو تطبيــق القانــون والحكــم بالعقوبــات املقــررة فيــه، والتــي يبــدو لهــم مــن 

قناعتهــم الوجدانيــة املترتبــة عــن دراســتهم للقضيــة ومناقشــتها فــي محاكمــة عادلــة، أنهــا هــي العقوبــة 

املســتحقة للمتهــم عــن األفعــال التــي يــدان مــن أجلهــا.

ولذلك فإن رئاسة النيابة العامة تحرص على أن يظل موقف النيابة العامة بالنسبة لهذه 

 لتطلعــات املجتمــع املغربــي الــذي مــازال النقــاش فيــه جاريــا 
ً
 مــع القانــون وموافقــا

ً
العقوبــة منســجما

بشــأن إلغــاء هــذه العقوبــة أو االحتفــاظ بهــا. كمــا أن املشــرع املغربــي مــا زال يحتفــظ بــه، وأن تأثــره 

بالنقاش الحقوقي الدائر حول إلغائها منسجم - لحد اآلن - مع توصيات هيأة اإلنصاف واملصالحة  

التــي تبنــت توصيــات مناظــرة السياســة الجنائيــة التــي انعقــدت بمكنــاس فــي دجنبــر 2004، وأوصــت 

باإللغــاء التدريجــي لتلــك العقوبــة. وهكــذا بعــد أن كان البرملــان املغربــي قــد تبنــى عقوبــة اإلعــدام فــي 

قانون مكافحة اإلرهاب عقب أحداث 16 ماي 2003 اإلرهابية، فإنه عمد إلى التقليص من مواد 

القانون التي تنص على هذه العقوبة بمناسبة إقرار القانون الجديد للمحكمة العسكرية 2016.  

ولذلك فإن رئاسة النيابة العامة، وإن كانت تشجع قضاتها بواسطة الندوات واللقاءات العلمية 

علــى إدراك املغــزى الحقوقــي لهــذه العقوبــة، واإلملــام بمبــررات إلغائهــا، كمــا تقدمهــا الفعاليــات 

 أن النيابــة العامــة تحــرص علــى أن تنــأى بنفســها عــن 
ّ
الحقوقيــة املناهضــة لعقوبــة اإلعــدام، إال

االنضمــام إلــى مواقــف فلســفية أو سياســية، وتتمســك بدورهــا الدســتوري فــي الحــرص علــى تطبيــق 

القانون، الذي يعد هو أسمى تعبير عن إرادة األمة1. رغم أن رئاسة النيابة العامة تشجع قضاتها 

إلــى حســن دراســة امللفــات، وتوخــي تحقيــق الــردع املناســب دون تشــدد أو إفــراط، واســتحضار 

املصالــح الفضلــى للمجتمــع والــذي تتولــى النيابــة العامــة تمثيلــه أمــام املحاكــم. 

واتصــاال بمــا ســبق، فــإذا كان قضــاء الحكــم يق�ضــي باإلعــدام فــي حــق متهــم مــا، تبعــا ملــا تف�ضــي 

إليــه ســلطته فــي تقديــر الوقائــع وتفريــد العقــاب، فــإن للنيابــة العامــة دور بخصــوص تلــك العقوبــة، 

1- »القانــون هــو أســمى تعبيــر عــن إرادة األمــة، والجميــع، أشــخاصا ذاتييــن أو اعتبارييــن، بمــا فيهــم الســلطات العموميــة، متســاوون أمامــه، وملزمــون 
باالمتثــال لــه« )الفصــل 6 مــن الدســتور(.
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فــي املرحلــة الســابقة للحكــم باإلعــدام، والتــي تعمــل خاللهــا علــى حســن تكييــف الوقائــع،  ســواء 

وتقديم امللتمسات املناسبة إلبراز جميع الظروف املحيطة بالنازلة، والتي من شأنها املساهمة في 

تكوين قناعة هيئة الحكم. أو في املرحلة الالحقة للحكم باإلعدام، حيث تسهر النيابة العامة على 

 فــي تيهــئ ملفــات العفــو، وإشــعار 
ً
تفعيــل املقتضيــات اإلجرائيــة املســندة لهــا قانونــا، واملتمثلــة أساســا

الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالعــدل باألحــكام الصــادرة بتلــك العقوبــة1.

وقبــل التفصيــل فــي مختلــف املهــام التــي باشــرتها النيابــة العامــة ســنة 2019 بصــدد عقوبــة 

اإلعدام، سواء على مستوى رئاستها أو باملحاكم، ال بأس من إعطاء صورة عن وضعية املحكومين 

بعقوبــة اإلعــدام فــي بالدنــا والجرائــم التــي أدينــوا مــن أجلهــا ومــا خلفتــه مــن خســائر فــي األرواح.

1-3- وضعية عقوبة اإلعدام في متم سنة 2019 :

1-1-3- عدد املحكومين باإلعدام :

أولــى املالحظــات التــي تســتوقف املتتبــع إلحصائيــات املحكوميــن باإلعــدام فــي اململكــة املغربية، 

منــذ تاريــخ تنفيــذ آخــر عقوبــة باإلعــدام،   
ً
مضطــردا  

ً
 تتمثــل فــي كــون عددهــم يعــرف انخفاضــا

التــي عرفــت آخــر تنفيــذ لهــذه العقوبــة باملغــرب،   ،1993 ســنة   
ً
شــخصا  197  إذ انخفــض مــن 

 محكوما عليه بهذه العقوبة في متم ســنة 2019، مما يشــكل نســبة انخفاض تقدر 
ً
 إلى 72 شــخصا

ب 63,4 %.

ويعــزى ذلــك التراجــع بشــكل أسا�ضــي، إلــى كــون القضــاء املغربــي ال يلجــأ إلــى الحكــم بعقوبــة 

اإلعــدام إال فــي القضايــا الخطيــرة، ذات الوقــع الكبيــر علــى االســتقرار االجتماعــي، كجرائــم القتــل 

العمد في حق األطفال أو األصول، أو تلك املقترنة ببعض الجنايات األخرى، كاالغتصاب أو القتل 

العمــد مــع ارتــكاب األعمــال الوحشــية علــى الجثــث.

كمــا يرجــع ذلــك االنخفــاض أيضــا، إلــى اســتفادة العديــد مــن املحكــوم عليهــم باإلعــدام مــن 

العفــو امللكــي، حيــث تتحــول العقوبــة إلــى الســجن املؤبــد أو املؤقــت. 

ويبدو من االطالع على وضعيات السجناء 72 املحكوم عليهم باإلعدام إلى غاية نهاية دجنبر 

 عليــه فــي 
ً
2019، أن أقــدم حكــم باإلعــدام يرجــع لســنة 2003. وهــم موزعــون مــا بيــن 20 محكومــا

 للمادة 601 من قانون املسطرة الجنائية.
ً
1 - تنفيذا



التقرير الثالث لرئيس النيابة العامة

156

 عليــه فــي قضايــا الحــق العــام، منهــم إمــرأة واحــدة. كمــا يســجل أن 14 
ً
قضايــا إرهابيــة، و52 محكومــا

منهــم صــدر فــي حقهــم حكــم جنائــي ابتدائــي، بمعنــى أنــه الزال قابــال للتعديــل أمــام غرفــة الجنايــات 

 
ً
 نهائيــا، ويعنــي ذلــك أن 30 محكومــا

ً
 عليهــم اســتئنافيا، و42 محكومــا

ً
االســتئنافية، و16 محكومــا

عليــه باإلعــدام مازالــت أمامهــم فرصــة قضائيــة لتعديــل األحــكام، وبالتالــي فــإن عــدد املحكوميــن 

.
ً
 باإلعــدام هــو فقــط 42 شــخصا

ً
نهائيــا

وباعتبار أن عقوبة اإلعدام ال يمكن أن يحكم بها على القاصرين فإن أعمار املحكوم عليهم 

 تتــراوح مــا بيــن 21 و60 ســنة موزعــة كمــا يلــي : 
ً
حاليــا

2-1-3- الجرائم املحكوم فيها باإلعدام :

يظهــر مــن دراســة األحــكام الصــادرة فــي حــق األشــخاص املحكوميــن باإلعــدام، أنهــم أدينــوا مــن 

أجــل جرائــم خطيــرة. هــي فــي مجملهــا جرائــم قتــل اقتــرن أغلبهــا بأفعــال شــنيعة، كالقتــل العمــدي مــع 

االغتصاب أو هتك عرض أطفال، أو القتل العمدي مع تقطيع الجثة وتشويهها، أو القتل العمدي 

فــي حــق األصــول أو تعــدد الضحايــا، أو جرائــم القتــل املقترنــة بجنايــات أخــرى. 
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وقــد كان عــدد ضحايــا هــذه الجرائــم 152 ضحيــة بمعــدل 2,11 ضحيــة لــكل محكــوم عليــه. 

 لطبيعــة هــذه الجرائــم :
ً
كمــا يتبيــن مــن الجــدول اآلتــي الــذي يتضمــن تفصيــال

تصنيف وضعية األشخاص املحكوم عليهم باإلعدام حسب الجرائم املرتكبة

وصف الجرائم املرتكبة11
عدد 

املحكوم 
عليهم

عدد 
الضحايا 
)الهالكين(

120القتل العمدي املتسلسل

32القتل العمد ومحاولته باستعمال السالح الناري في إطار عصابة منظمة.

811القتل العمد في حق طفل وهتك العرض بالعنف مقترن بجنايات أخرى )االختطاف، االحتجاز...(.

119القتل العمد مع تقطيع الجثـة والتمثيل بها

56القتل العمد املقترن بجناية السرقة املوصوفة.

79القتل العمد مع االغتصاب أو هتك العرض بالعنف املقترن بجنايات أخرى )إضرام النار أو سرقة موصوفة(.

68القتل في حق األصول مقترن بجنايات أخرى)سرقة موصوفة، اغتصاب، قتل عمد(.

214القتل العمدي ألفراد األسرة بمن فيهم األصول.

21إعاقة مرور الناقالت والتسبب في حادث أدى إلى قتل إنسان.

36القتل العمد باستعمال السالح الناري )مقرون بجرائم أخرى(.

11القتل في حق الزوجة باستعمال السالح.

21القتل العمدي باستعمال السالح )بدافع االنتقام(.

11القتل العمد في حق شخص ذو إعاقة

2063القتل في إطار الجريمة اإلرهابية

72152املجمــــوع

ويتضح من طبيعة الجرائم التي حكم من أجلها بعقوبة اإلعدام أنها جرائم تتسم بخطورة 

كبيــرة، حيــث إن 11 شــخصا مــن ضمــن املحكــوم عليهــم باإلعــدام عمــدوا إلــى تقطيــع جثــث الضحايــا 

والتمثيل بها، كما أن بعض هؤالء ارتكبوا جرائم قتل متكرر تعددت ضحاياه، إما في وقت واحد، 

كقتل أفراد العائلة الواحدة بمن فيهم األطفال واألصول، أو في أوقات متوالية وبنفس الطريقة، 

مما يدل على خطورة إجرامية كبيرة.

1 - جميع جرائم القتل الواردة في هذا الجدول اقترن ارتكابها بظرفي سبق اإلصرار والترصد.
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كمــا بلــغ عــدد حــاالت الحكــم باإلعــدام التــي حصــل خاللهــا االعتــداء جنســيا علــى الضحيــة 

قبــل قتلهــا 15 حالــة، مــن بينهــا ثمــان حــاالت تــم فيهــا االعتــداء علــى أطفــال، فيمــا ســجل فــي الحــاالت 

السبع األخرى كتعرض نساء لالغتصاب أعقبه القتل العمدي والذي قد يعقبه في بعض األحوال 

تشــويه جثــة الضحيــة أو إضــرام النــار فيهــا. 

 كمــا أن املحكــوم عليهــم باإلعــدام فــي إطــار الجرائــم اإلرهابيــة، والبالــغ عددهــم 20 شــخصا 

من ضمن 72 املحكومين باإلعدام، قد أدينوا كذلك من أجل اقتراف أفعال دموية أودت بأرواح 

مجموعــة مــن الضحايــا )مثــل أحــداث 16 مــاي 2003 بالــدار البيضــاء أو اعتــداء »أركانــة« بمراكــش 

ســنة 2007، أو االعتــداء األخيــر الــذي راحــت ضحيتــه ســائحتين أجنبيتيــن ســنة 2018 بمنطقــة 

»شــمهروش« ضواحــي مراكــش(.

ويبــدو مــن األحــكام الصــادرة فــي القضايــا املحكومــة باإلعــدام، أن جرائــم الــدم التــي تتســم 

بالعنف الشديد أو الوحشية، أو التي ترتكب في حق قاصرين أو نساء أو أشخاص ذوي إعاقة، هي 

الوحيدة التي ماتزال تدعو املحاكم إلى النطق بعقوبة اإلعدام، ويتضح بذلك أن القضاء الوطني 

ال ينطق بعقوبة املوت إال كرد فعل على موت آخر اقترفه الجاني عمدا، وبنية مسبقة وعن سبق 

إصــرار، وببشــاعة كبيــرة أو ضــد فئــات إنســانية هشــة كاألطفــال أو كبــار الســن أو ذوي االحتياجــات 

الخاصة.

2-3- التوزيع الجغرافي للمحكومين بعقوبة اإلعدام :

ينبنــي هــذا التوزيــع علــى أســاس مــكان ارتــكاب األفعــال الجرميــة، باعتبــاره منــاط اختصــاص 

محكمــة االســتئناف املصــدرة للحكــم.

وفــي هــذا اإلطــار تأتــي محكمــة االســتئناف بالــدار البيضــاء فــي طليعــة الدوائــر املصــدرة لألحــكام 

القاضيــة بعقوبــة اإلعــدام، بإصدارهــا فــي مواجهــة 17 شــخصا. تليهــا محكمــة االســتئناف بالربــاط 

وتأتــي محاكــم االســتئناف بــكل مــن الرشــيدية،  16 شــخصا،  بإصدارهــا لهــذه العقوبــة فــي حــق 

وســطات، والناظــور، وورزازات، وتطــوان، وخريبكــة فــي آخــر الترتيــب بإصــدار كل منهــا للعقوبــة 

املذكــورة فــي مواجهــة شــخص واحــد.

فــي املقابــل يتضــح مــن خــالل امللفــات القضائيــة الراهنــة للمحكوميــن باإلعــدام فــي متــم ســنة 
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2019 أن بعض محاكم االستئناف، كاستئنافية العيون، وتازة ووجدة، وفاس، وآسفي ال يوجد 

أي حكــم صــادر عنهــا باإلعــدام.

ويعكس املبيان التالي عدد األحكام باإلعدام الصادرة عن محاكم االستئناف باململكة :

3-3- توزيع األحكام القاضية باإلعدام حسب السنوات :

بالنظــر إلــى الوضعيــة الحاليــة لحــاالت املحكــوم عليهــم باإلعــدام والبالــغ عددهــم 72 حالــة، 

فــإن أقــدم حكــم صــادر فــي شــأنهم يعــود إلــى ســنة 2003، وفيمــا يلــي جــدول تفصيلــي للســنوات التــي 

صــدرت فيهــا هــذه األحــكام :
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عدد األشخاص املحكومينسنة صدور الحكمعدد األشخاص املحكومينسنة صدور الحكم

20031120152

2005220165

20061201711

2008220188

20124
201923

20143

72املجموع الكلي

ويتضح مما سبق أن سنة 2019 عرفت أعلى نسبة من األشخاص املحكوم عليهم باإلعدام 

باملقارنة مع جميع األعوام املاضية1.

4-3- ضحايا الجرائم املحكوم فيها باإلعدام :

بلغ عدد ضحايا الجرائم التي ارتكبها األشخاص املحكوم عليهم باإلعدام، ما مجموعه 152 

1- يجــب اإلشــارة هنــا إلــى أن األشــخاص املحكــوم عليهــم خــالل ســنة 2019 باإلعــدام، جلهــم ال تــزال وضعيتهــم غيــر نهائيــة، حيــث أن وضعيتهــم 
، 10 ناقضين، 11 مستأنفين( وبذلك فإن وضعية هؤالء املحكوم عليهم يمكن أن تعدل من طرف 

ً
القضائية محددة كما يلي : )02 مدانين نهائيا

محكمــة الطعــن ومــن تــم ينخفــض مجمــوع املحكــوم عليهــم خــالل هــذه الســنة.
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ضحية، من بينهم 15 قاصرا و137 راشدا موزعين حسب الجنس كما يلي :

أنثىذكر

23القاصرون )ما بين سنتين و12 سنة(

46القاصرون )ما بين 13 سنة و18 سنة(

54البالغون )األصول(

4619البالغون )من غير األصول(

63عدد ضحايا األعمال اإلرهابية

152املجموع

وباستقراء توزيع الضحايا أعاله، يتضح ما يلي :

بلــغ عــدد األطفــال ضحايــا األفعــال اإلجراميــة املوجبــة للحكــم باإلعــدام، 15 طفــال بمــا   •

يشكل نسبة تقارب 10 % من مجموع الضحايا، بينهم 9 إناث، و6 ذكور، وقد تعرض جل األطفال 

الضحايــا )13 ضحيــة( العتــداءات جنســية تتمثــل فــي هتــك العــرض بالعنــف أو االغتصــاب؛

بلــغ مجمــوع الضحايــا الذيــن يعتبــرون أصــوال للمتهميــن تســع ضحايــا، منهــم خمســة آبــاء   •

وأربعة أمهات، ومما الشك فيه أن ارتكاب القتل العمد في حق األصول، يعتبر من الجرائم النكراء 

التــي ترفضهــا الطبيعــة البشــرية الســليمة، لذلــك نجــد أن القانــون الجنائــي املغربــي نــص صراحــة 

 علــى عــدم وجــود عــذر مخفــض للعقوبــة فــي جنايــة قتــل األصــول1  كمــا أن القضــاء املغربــي كثيــرا 

ما ال يمنح الظروف املخففة بشأنها؛

بلغ عدد الضحايا اإلناث اللواتي تعرضن للقتل في إطار قضايا الحق العام املحكوم فيها   •

باإلعــدام 32 أنثــى، مــن ضمنهــن 9 قاصــرات، و23 راشــدة، وتوجــد فــي معظــم القضايــا رابطــة بيــن 

الجانــي والضحيــة، كاألمومــة، أو الــزواج أو املصاهــرة، أو الصداقــة أو الجــوار.

بلغ مجموع ضحايا الجرائم اإلرهابية الذين أزهقت أرواحهم 63 ضحية، وهو رقم يظهر   •

مدى فظاعة األفعال اإلرهابية، وجســامة الخســائر البشــرية التي تخلفها. ويتضح من ذلك أن 20 

 )أي بمعدل 3 ضحايا لكل محكوم عليه(. 
ً
 عليه باإلعدام، قد تسببوا في قتل 63 شخصا

ً
محكوما

ممــا يضــع فــي االعتبــار أولويــة اعتمــاد سياســة اســتباقية لضبــط الجماعــات اإلرهابيــة وأصحــاب 

1- يراجع الفصل 422 من مجموعة القانون الجنائي.
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األفــكار املتطرفــة قبــل ارتــكاب الجــرم املخطــط لــه، وهــو األمــر الــذي نجحــت فيــه بالدنــا حســبما 

ســيتم تفصيله في الباب الثاني من هذا التقرير، فيما يتعلق بتطبيق السياســة الجنائية ملكافحة 

الجريمــة اإلرهابيــة.

5-3- تتبع األحكام القاضية باإلعدام خالل سنة 2019 :

يعتبر اإلعدام من العقوبات التي تحظى بتتبع خاص من طرف النيابات العامة، وذلك ألنها 

ملزمة طبقا للمادة 601 من قانون املســطرة الجنائية بإشــعار وزير العدل بكل القرارات الصادرة 

 باإلعــدام، باعتبــاره الســلطة التــي يمنحهــا القانــون صالحيــة اتخــاذ قــرار بتنفيــذه )املــادة 603 مــن 

ق.م. ج(. 

كمــا أن هــذه العقوبــة ال يمكــن تنفيذهــا إال بعــد رفــض طلــب العفــو بشــأنها )املــادة 602 مــن 

قانــون املســطرة الجنائيــة(، األمــر الــذي يجعــل مــن إعــداد وتجهيــز ملفــات العفــو الخاصــة باملحكــوم 

عليهــم مســألة غايــة فــي األهميــة، إلــى جانــب التثبــت مــن ظــروف اعتقــال هــذه الفئــة مــن الســجناء، 

األمــر الــذي يجعــل قضــاة النيابــة العامــة يقومــون بمناســبة تفقدهــم للمؤسســات الســجنية بزيــارة 

دوريــة إلــى الجنــاح الخــاص باملحكــوم عليهــم باإلعــدام.

ووعيا من رئاسة النيابة العامة بأهمية تتبع األحكام الخاصة باإلعدام، فقد وجهت رسالة 

دوريــة تحــت عــدد 10 س/ر.ن.ع وتاريــخ 27 فبرايــر 2019 تحــث فيهــا النيابــات العامــة علــى القيــام 

بأدوارهــا القانونيــة، ســواء فــي إطــار توجيــه اإلشــعار املنصــوص عليــه فــي املــادة 601 أعــاله، أو لتجهيــز 

ملفــات العفــو وإثــارة العفــو التلقائــي وفــق األحــوال املحــددة فــي القانــون.

كمــا عملــت رئاســة النيابــة العامــة علــى املشــاركة بفعاليــة فــي االجتماعــات واللقــاءات املنظمــة 

بشــأن عقوبــة اإلعــدام، حيــث شــاركت فــي الجلســة االفتتاحيــة للجمــع العــام املنظــم مــن طــرف 

االئتــالف املغربــي مــن أجــل إلغــاء عقوبــة اإلعــدام بتاريــخ 18 ينايــر 2019، كمــا شــاركت فــي نــدوة 

منظمة من قبل املركز املغربي لحقوق اإلنسان بمدينة كلميم، حول »عقوبة اإلعدام بين الرفض 

والتأييــد بتاريــخ 14 دجنبــر 2019«.

إلــى اســتخالص   2019 وقــد أســفر تتبــع األحــكام القاضيــة باإلعــدام الصــادرة خــالل ســنة 

مجموعــة مــن النتائــج، نوجزهــا فيمــا يلــي :
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بلغ عدد األشخاص املحكوم عليهم باإلعدام سنة 2019 ما مجموعه 23 شخصا )كلهم • 

ذكور(، أربعة منهم بسبب ارتكاب جريمة إرهابية )االعتداء على السائحتين األجنبيتين( 

والباقي في إطار قضايا الحق العام؛

يتــراوح ســن املحكــوم عليهــم جميعــا مــا بيــن 21 و45 ســنة، ومعظمهــم يقــل عمرهــم عــن • 

ثالثيــن ســنة )12 شــخصا(.

تتميــز بخطورتهــا •   2019 جميــع الجرائــم التــي صــدر فيهــا حكــم بعقوبــة اإلعــدام ســنة 

ضحيــة.  25 بلــغ عددهــم  والذيــن  الشــديدة وبإزهــاق أرواح الضحايــا، 

ويوضــح الجــدول التالــي، أصنــاف الجرائــم التــي صــدر بشــأنها حكــم باإلعــدام وعــدد الضحايــا 

التــي خلفتهــا خــالل هــذه الســنة : 

تصنيف وضعية األشخاص املحكوم عليهم باإلعدام حسب وصف الجريمة/الجرائم املرتكبة

وصف الجرائم املرتكبة1
عدد 

املحكوم 
عليهم

عدد الضحايا 
)الهالكين(

21القتل العمد ومحاولته باستعمال السالح الناري في إطار عصابة منظمة.

23القتل العمد في حق طفل وهتك العرض بالعنف مقترن بجنايات أخرى )االختطاف، االحتجاز...(.

21القتل العمد مع تقطيع الجثـة والتمثيل بها

33القتل العمد املقترن بجناية السرقة املوصوفة.

45القتل العمد مع االغتصاب أو هتك العرض بالعنف املقترن بجنايات أخرى )إضرام النار أو سرقة موصوفة(.

11القتل العمد في حق األصول مقترن بالسرقة املوصوفة.

14القتل العمد ألفراد األسرة بمن فيهم أحد األصول.

23القتل العمد باستعمال السالح الناري )مقرون بجرائم أخرى(.

11القتل العمد باستعمال السالح )بدافع االنتقام(.

11القتل العمد في حق شخص ذو إعاقة

42القتل العمد في إطار الجريمة اإلرهابية

2325املجمــــوع

1 - جميع جرائم القتل الواردة في هذا الجدول اقترن ارتكابها بظرفي سبق اإلصرار والترصد.
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يالحــظ أن القضــاء الوطنــي خــالل ســنة 2019 قــد احتفــظ بنفــس التوجــه العــام فــي طبيعــة 

الجرائــم التــي يق�ضــي فيهــا باإلعــدام، والتــي تتصــل أوال بمــوت املجنــي عليــه مــع نيــة مســبقة وعــزم 

 علــى ازهــاق روحــه، وثانيــا طبيعــة األثــر الناتــج عــن القتــل، كفظاعــة ظــروف ارتكابــه وتمزيــق الجثــة، 

عليهــم بأمــور مشــينة كاالغتصــاب  أو اقتــران االعتــداء   أو بســبب تعــدد الضحايــا املجنــي عليهــم، 

أو هتك العرض.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عــدد األحــكام القضائيــة القاضيــة باإلعــدام علــى املحكــوم عليهــم أعــاله 

قد بلغت هذه السنة 16 حكما، من بينها 5 أحكام صدر فيها الحكم باإلعدام على أكثر من مرتكب 

للجريمــة )مــا بيــن 2 إلــى 4 أشــخاص(. 

وإذا ما تتبعنا التوزيع الجغرافي لهذه األحكام القاضية باإلعدام الصادرة خالل سنة 2019، 

نالحظ أن استئنافية الرباط تأتي في الطليعة، بالحكم على 5 أشخاص باإلعدام، من بينهم أربعة 

فــي قضيــة ذات طبيعــة إرهابيــة1، حيــث تختــص اســتئنافية الربــاط وحدهــا علــى الصعيــد الوطنــي 

فــي هــذا الصنــف مــن الجرائــم، بعدهــا تأتــي محاكــم الــدار البيضــاء ومراكــش فــي طليعــة املحاكــم 

االســتئنافية التــي قضــت باإلعــدام حســب مــا يوضــح املبيــان التالــي :

1 - قضية االعتداء على سائحتين أجنبيتين بمنطقة شمهاروش بضواحي مراكش.
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وباالطالع على وضعية ضحايا الجرائم التي صدرت على مرتكبيها عقوبة اإلعدام خالل سنة 

2019، نالحــظ أن عددهــم بلــغ 25 ضحيــة، مــن ضمنهــم 5 قاصريــن و20 بالغــا، ومــن بيــن هــؤالء 

إثنيــن مــن األصــول )قتــل أب وأم(، فيمــا تتفــاوت العالقــة بيــن الجنــاة والضحايــا بيــن وجــود عالقــة 

أســرية فــي 5 حــاالت، وانعــدام أي عالقــة بالنســبة للباقــي، وفيمــا يلــي تفصيــل لهــؤالء الضحايــا :

أنثىذكر

22الضحايا القاصرون )أقل من 12 سنة(

01الضحايا القاصرون )بين 13 و18 سنة(

11الضحايا البالغون من أصول املعتدي

135الضحايا البالغون اآلخرون

169املجموع

25املجموع العام

تاسعا - معالجة النيابات العامة للمراسالت اإلدارية :

تتلقــى النيابــات العامــة مراســالت مختلفــة، تتنــوع مــن حيــث طبيعتها وموضوعهــا، وتتعــدد 

الجهــات املصــدرة لهــا، فباإلضافــة إلــى التواصــل املباشــر بيــن النيابــات العامــة وباقــي أجهــزة العدالــة 

الجنائيــة، كالشــرطة القضائيــة واملؤسســات الســجنية، وكــذا باقــي الهيئــات واملؤسســات الوطنيــة، 

هنــاك تواصــل بمقت�ضــى مراســالت مكتوبــة، تعمــل النيابــات العامــة علــى دراســتها واتخــاذ اإلجــراء 

القانونــي بخصوصهــا، وإحاطــة الجهــة املصــدرة للمراســلة علمــا بمــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات بشــأن 

موضوعهــا، فــي إطــار ترســيخ التعــاون بيــن املؤسســات، واالســتجابة لحاجيــات املرتفقيــن.

مــن املراســالت اإلداريــة   
ً
كبيــرا  

ً
عــددا  2019 وقــد ســجلت النيابــات العامــة باململكــة ســنة 

525.428 مراســلة، نجــد تفاصيلهــا فــي الجدوليــن التالييــن، األول يهــم إحصــاء  املختلفــة، بلغــت 

املراســالت املســجلة بالنيابات العامة لدى املحاكم االبتدائية، والثاني يتعلق باملراســالت اإلدارية 

املســجلة بالنيابــات العامــة لــدى محاكــم االســتئناف باململكــة :
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1 - املراســالت اإلداريــة للنيابــات العامــة لــدى املحاكــم االبتدائيــة خــالل ســنة 
:  2019

نوع املراسالت
املخلف عن 

 2018
املسجل 

خالل 2019
الباقياملنجزاملجموع

19229239230مراسالت املجلس األعلى للسلطة القضائية الصادرة

04554554550مراسالت املجلس األعلى للسلطة القضائية الواردة

3518.98319.01818.97840مراسالت رئاسة النيابة العامة الصادرة

48412.38812.87212.323549مراسالت رئاسة النيابة العامة الواردة

137.0337.0467.0460مراسالت وزارة العدل الصادرة

683.0763.1443.1359مراسالت وزارة العدل الواردة

848.4738.5578.424133مراسالت املؤسسات السجنية الصادرة

2.32127.00829.32925.0844.245مراسالت املؤسسات السجنية الواردة

42062.76063.18063.054126املراسالت اإلدارية الصادرة

5.719177.446183.165181.2591.906املراسالت اإلدارية الواردة

65.6345.6405.61327مراسالت أخرى صادرة

613.48013.48613.140346مراسالت أخرى واردة

9.157337.658346.815339.4347.381املجموع

2 - املراســالت اإلداريــة للنيابــات العامــة لــدى محاكــم االســتئناف خــالل ســنة 
:  2019

الباقي املنجز املجموع 
املسجل 

خالل 2019
املخلف من 

 2018
نوع املراسالت

0 619 619 619 0 مراسالت املجلس األعلى للسلطة القضائية الصادرة

2 477 479 469 10 مراسالت املجلس األعلى للسلطة القضائية الواردة

55 19.834 19.889 19.839 50 مراسالت رئاسة النيابة العامة الصادرة

717 17.556 18.273 17.173 1.100 مراسالت رئاسة النيابة العامة الواردة

2 6.842 6.844 6.844 0 مراسالت وزارة العدل الصادرة

98 3.879 3.977 3.862 115 مراسالت وزارة العدل الواردة

0 4.739 4.739 4.735 4 مراسالت املؤسسات السجنية الصادرة

523 16.814 17.337 17.031 306 مراسالت املؤسسات السجنية الواردة

65 34.116 34.181 33.950 231 املراسالت اإلدارية الصادرة

211 83.679 83.890 83.248 642 املراسالت اإلدارية الواردة

1.673 188.555 190.228 187.770 2.458 املجموع
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بتحليل املعطيات اإلحصائية الواردة في الجدولين أعاله، نورد النتائج اآلتية :

سجل خالل سنة 2019 ما قدره 525.428 مراسلة جديدة، وبإضافة املخلف عن سنة   •

2018 يصبــح الرائــج مــن املراســالت هــذه الســنة مــا قــدره 537.043 مراســلة علــى صعيــد النيابــات 

العامــة باملحاكــم االبتدائيــة ومحاكــم االســتئناف.

2019 زيــادة نســبية مقارنــة بمــا تــم  وبذلــك فقــد عــرف الرائــج مــن املراســالت خــالل ســنة 

تسجيله خالل سنة 2018، تقدر ب 23.692 مراسلة إضافية، أي بما يشكل نسبة زيادة محددة 

فــي 5 %.

بلــغ املنجــز مــن املراســالت 527.989 مراســلة، وبقــي كمخلــف عــن ســنة 2019 مــا قــدره   •

98,31 % مــن مجمــوع الرائــج. 9.054 مراســلة فقــط، وبذلــك فقــد بلغــت نســبة اإلنجــاز 

وهــذه النســبة تبــرز بمــا ال يــدع مجــاال للشــك مــدى حــرص النيابــات العامــة علــى معالجــة 

بالنظــر لطابــع االنفتــاح والتواصــل الــذي تعتمــده فــي عملهــا. املراســالت التــي تتوصــل بهــا، 

تشكل مراسالت رئاسة النيابة العامة نسبة 13 % من مجموع املراسالت الرائجة خالل   •

ســنة 2019، وذلــك بتســجيل مــا مجموعــه 70.052 مراســلة صــادرة أو واردة مــن رئاســة النيابــة 

العامة. أنجزت منها 68.691 مراسلة، وبقيت 1.361 مراسلة فقط، بما يشكل نسبة إنجاز بلغت 

.% 98

بيــن النيابــات العامــة   
ً
مســتمرا  

ً
يجــب التأكيــد علــى أن هنــاك تواصــال وبهــذا الخصــوص، 

ورئاســتها، وذلــك بحكــم طبيعــة مهــام اإلشــراف التــي تنهــض بهــا هــذه األخيــرة، كمــا أن نســبة اإلنجــاز 

أعــاله تظهــر الحــرص الكبيــر الــذي تكرســه النيابــات العامــة ملعالجــة مــا تتوصــل بــه مــن رئاســتها.

وتحقيقا ألهداف الرقمنة والتحديث، بما تكفله من ترشيد للموارد، سيما الجانب املتعلق 

بالتجسيد الالمادي للوثائق واإلجراءات، تعمل رئاسة النيابة العامة على تطوير برمجيات لتدبير 

املراســالت اإللكترونيــة مــع النيابــات العامــة ســتمكن مــن تغطيــة جــزء كبيــر مــن املراســالت املحالــة 

في الظرفية الحالية بشــكل ورقي، ونأمل أن يرى هذا املشــروع النور خالل ســنة 2020 بإذن هللا.

تشكل مراسالت املؤسسات السجنية نسبة 11 % من مجموع املراسالت الرائجة، وذلك   •

بتســجيل 59.962 مراســلة، وقــد أنجــزت منهــا 55.061 مراســلة، ليبقــى كمخلــف 4.901، وبذلــك 

فقد بلغت نسبة اإلنجاز 92 %. 
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وكمــا هــو معلــوم، فالنيابــات العامــة تتلقــى جانبــا مهمــا مــن مراســالت املؤسســات الســجنية، 

والتــي تتضمــن فــي غالبيتهــا تظلمــات الســجناء أو مطالــب مختلفــة1. وبالنظــر للصالحيــات املتاحــة 

للنيابــات العامــة، ســواء بموجــب قانــون املســطرة الجنائيــة أو القانــون رقــم 23.98 املتعلــق بتنظيــم 

وتســيير املؤسســات الســجنية، فإنهــا تعمــل علــى معالجــة طلبــات الســجناء والنظــر فــي تظلماتهــم 

والبحــث فيهــا بالســرعة والفعاليــة التــي تقتضيهــا وضعيتهــم2، وبمــا يكفــل اســتفادتهم مــن الحقــوق 

املكفولــة لهــم قانونــا.

عاشرا - أداء النيابة العامة في القضايا املدنية والتجارية :

تضطلــع النيابــة العامــة بــدور رئي�ضــي فــي القضايــا املدنيــة والتجاريــة وقضايــا األســرة، ال يقــل 

أهميــة عــن دورهــا الزجــري فــي مكافحــة الجريمــة، وهــي تحــرص فــي هــذا الشــأن علــى جعــل ملتمســاتها 

وممارســتها لطــرق الطعــن آليــة للتطبيــق الســليم للقانــون، وعندمــا تتدخــل النيابــة العامــة فــي هــذا 

 
ً
 أو طرفــا

ً
 رئيســيا

ً
الصنــف مــن القضايــا، فهــي تكــون حســب األحــوال التــي حددهــا القانــون، إمــا طرفــا

 وتمثــل األغيــار )املــادة 6 مــن قانــون املســطرة املدنيــة(.
ً
منضمــا

1 - تدخل النيابة العامة في املجال املدني :

1-1- القضايا املدنية :

تتدخــل النيابــة العامــة فــي هــذا اإلطــار بواســطة ملتمســات كتابيــة تقدمهــا فــي القضايــا املدنيــة 

 التــي ينــص القانــون علــى تبليغهــا لهــا، أو تطلــب هــي التدخــل فيهــا، والتــي يقــرر القا�ضــي إحالتهــا عليهــا 

أو في القضايا التي ينص عليها القانون بنص خاص. 

 بحضورهــا فــي الجلســات التــي يكــون حضورهــا فيهــا 
ً
ويكــون تدخــل النيابــة العامــة إمــا شــفويا

 ألحكام املواد من 6 إلى 10 
ً
 عن طريق تقديم ملتمسات، وذلك طبقا

ً
3، أو كتابيا ً

إلزاميا أو اختياريا

مــن قانــون املســطرة املدنيــة وكــذا أحــكام تشــريعية متفرقــة.

وفــي هــذا الصــدد تختلــف ملتمســات النيابــات العامــة بحســب طبيعــة الدعــوى ومحتويــات 

1- فقد يطلب بعض السجناء إنجاز بعض الوثاق كبطائق الهوية أو إنجاز بعض العقود.
2- يتضمن الباب الثاني من هذا التقرير فقرة خاصة بحماية النيابة العامة للسجناء املضربين عن الطعام.

 في باقي القضايا 
ً
. ويكون حضورها اختياريا

ً
 أو كان حضورها محتما قانونا

ً
 رئيسيا

ً
 في الجلسة إذا كانت طرفا

ً
3 - يكون حضور النيابة العامة إلزاميا

)الفصل 10 من قانون املسطرة املدنية(.
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ملــف القضيــة، فقــد تلتمــس قبــول الطلــب أو رفضــه بحســب مــدى اســتجابة املقــال االفتتاحــي 

للدعوى للشــروط القانونية، ويتعين على القا�ضي مراعاة ذلك واإلشــارة إليه بالحكم أو تالوته في 

 )املــادة 9 مــن ق.م.م(. 
ً
الجلســة وإال كان باطــال

وقد بلغ عدد القضايا املدنية التي تدخلت فيها النيابة العامة برسم سنة 2019 ما مجموعه 

67.659 قضيــة، جلهــا أمــام املحاكــم االبتدائيــة بنســبة 69 % مقابــل 31 % مــن القضايــا  املدنيــة 

التي تدخلت فيها النيابات العامة لدى محاكم االســتئناف.

وفيما يلي جدول حول نشاط النيابة العامة في القضايا املدنية برسم سنة 2019 :

تدخل النيابة العامة في القضايا املدنية برسم سنة 2019

القضايا
العدد باملحاكم 

االبتدائية
العدد باملحاكم 

االستئنافية
املجموع

1.4206882.108قضايا عدم االختصاص النوعي
1570157قضايا تنازع االختصاص

18730217قضايا الزور الفرعي
23234مخاصمة وتجريح القضاة

3434347القضايا التي تتعلق باألشخاص املفترضة غيبتهم
1.81971.826القضايا املتعلقة بفاقدي األهلية

688152840قضايا ممتلكات األحباس
230235465قضايا األرا�ضي الجماعية

10616القضايا املتعلقة بالوصايا لفائدة املؤسسات الخيرية
20020تصفية التركات الشاغرة

13.350777021.120مسطرة القيم
تنفيــذ األحــكام واألوامــر القضائيــة عــن طريــق تســخير القــوة 

العموميــة
7.36407.364

1012103قضايا النقابات املهنية
20.8561218633.042قضايا أخرى

46.54721.11267.659املجموع

وبمقارنــة هــذه النتائــج بنظيرتهــا فــي الســنة املاضيــة، يالحــظ أن مجمــوع القضايــا التــي تدخلــت 

، إذ بلــغ عددهــا خــالل ســنة 2018 مــا مجموعــه 67.702 قضيــة.
ً
فيهــا النيابــة العامــة ظــل مســتقرا
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2-1- املساعدة القضائية :

يعد حق التقا�ضي من الحقوق الدستورية، التي يتاح بموجبها لكل فرد إمكانية اللجوء إلى 

القضاء، متى وقع اعتداء على حق من حقوقه، وهذا ما تؤطره مجموعة من املبادئ والضمانات، 

في مقدمتها مبدأ »مجانية القضاء«، الذي يسمح لكل فرد باللجوء إلى املحاكم للمطالبة بحقوقه، 

 أمامه1.
ً
دون أن يكون الجانب املادي عائقا

 
ً
 قضائيــة، قــد تشــكل عائقــا

ً
 ألن إجــراءات التقا�ضــي تتطلــب فــي الغالــب نفقــات ورســوما

ً
ونظــرا

أمــام البعــض فــي ممارســة هــذا الحــق، فــإن نظــام املســاعدة القضائيــة، الــذي يعــد تكريســا ملجانيــة 

القضاء، يخول لهؤالء املطالبة بحقوقهم أمام القضاء، من خالل إعفائهم من الرسوم القضائية 

أو تعيين محام ملؤازرتهم تؤدى أتعابه من ميزانية الدولة.

وقــد نظــم املشــرع املغربــي هــذا املوضــوع بموجــب املرســوم املتعلــق باملســاعدة القضائيــة 

الصــادر ســنة 1966 2، والــذي خــول للنيابــة العامــة تــرؤس مكتــب املســاعدة القضائيــة باملحاكــم، 

 عــن نقابــة املحاميــن وآخــر عــن الخزينــة العامــة، حيــث تضطلــع بــدور أسا�ضــي فــي 
ً
الــذي يضــم ممثــال

تدبيــر ومنــح هــذه املســاعدة للمتقاضيــن املعوزيــن ليتمكنــوا مــن الولــوج إلــى العدالــة.

ويوضــح الجــدول أدنــاه نشــاط النيابــة العامــة املتعلــق بطلبــات املســاعدة القضائيــة التــي بلــغ 

مجموعهــا ســنة 2019 مــا قــدره 3.837 طلبــا، جلهــا حظيــت باملوافقــة. حيــث شــكلت االســتجابة 

 لطلبــات تعييــن أو مــؤازرة محــام نســبة 89.25 % مــن مجمــوع الطلبــات املقدمــة، وطلبــات تعييــن 

أو مؤازرة محام مع اإلعفاء من الرسوم القضائية نسبة 76.55 %. وبالنسبة لطلبات اإلعفاء من 

الرسوم القضائية فقط دون مؤازرة محامي فقد تمت االستجابة إلى ما نسبته 81.29 %.

1- الفصل 121 من الدستور.
2- )الفصل 1( من املرسوم امللكي رقم 514.65 بتاريخ 17 رجب 1386 )فاتح نونبر 1966( بمثابة قانون يتعلق باملساعدة القضائية.
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املحاكم

تعيين أو مؤازرة محام فقط
اإلعفاء من الرسوم القضائية 

فقط
تعيين أو مؤازرة محام واإلعفاء 

من الرسوم القضائية معا

عدد الطلبات 
املقدمة

عدد املقررات 
املمنوحة

عدد الطلبات 
املقدمة

عدد املقررات 
املمنوحة

عدد الطلبات 
املقدمة

عدد املقررات 
املمنوحة

1.2271.1126175061.217896املحاكم االبتدائية

28323611385288247محاكم االستئناف

161429264745املحاكم التجارية

1.5261.3627596171.5521.188املجموع

مجموع املقررات 
املمنوحة

3.167

نسبة االستجابة 
لطلبات املساعدة 

القضائية
% 89,25% 81,29% 76,55

 للمســاعدة القضائيــة قــدم ســنة 2019، تــم منــح 
ً
وهكــذا يالحــظ أنــه مــن بيــن 3.837 طلبــا

، أي بنسبة 82,53 %. وتقل هذه النسبة عما تم تسجيله السنة 
ً
قرار إيجابي في شأن 3.167 طلبا

املاضيــة، حيــث بلغــت نســبة قــرارات االســتجابة 87 %.

3-1- نشاط النيابة العامة في قضايا التحفيظ العقاري :

بلــغ مجمــوع املهــام التــي قامــت بهــا النيابــة العامــة فــي قضايــا التحفيــظ العقــاري برســم ســنة 
، 82 % منهــا تمثلــت فــي تســخير القــوة العموميــة فــي إطــار عمليــات 

ً
2019 مــا مجموعــه 1.784 تدخــال

التحديــد املؤقــت، بطلــب مــن املحافــظ علــى األمــالك العقاريــة أو كل مــن لــه مصلحــة فــي ذلــك.
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وفيما يلي جدول تفصيلي حول املهام املنجزة من طرف النيابة العامة في هذا اإلطار :

العدداملهمة

تســخير القــوة العموميــة فــي إطــار عمليــات التحديــد بطلــب مــن املحافــظ علــى األمــالك العقاريــة أو كل مــن لــه 
مصلحــة فــي ذلــك

1.459

2طلب تقييد حقوق القاصرين واملحجورين

323قضايا أخرى

1.784املجموع

2 - تدخل النيابة العامة في قضايا األسرة :

تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام مدونة األسرة، 

وذلك بموجب املادة الثالثة منها. كما أن املشرع املغربي مكنها من دور محوري في القضايا األخرى 

ذات االرتباط باألسرة، والتي تخرج عن نطاق املدونة، كالحالة املدنية والجنسية وكفالة األطفال 

املهملين ...

وفــي إطــار االختصاصــات املقــررة لهــا قانونــا فــي هــذا املجــال، وبالنظــر لطبيعــة قضايــا األســرة 

التــي ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالنظــام العــام األســري، فــإن النيابــة العامــة تســاهم فــي إيصــال الحقــوق 

ألصحابها داخل آجال معقولة، عبر تقديم الدعاوى وامللتمسات واملستنتجات الكتابية وممارسة 

الطعــون املتاحــة ســعيا للتطبيــق الســليم للقانــون.

وتكريسا الهتمام رئاسة النيابة العامة بقضايا األسرة، فقد تم إصدار دوريتين في املوضوع 

خالل سنة 2019، وهما كالتالي :

الدوريــة رقــم 15/ ر.ن.ع وتاريــخ 23 أبريــل 2019 حــول إطــالق املرحلــة الثانيــة للحملــة • 

الوطنيــة لتســجيل األطفــال غيــر املســجلين بالحالــة املدنيــة برســم ســنة 2019؛

2019 حــول التدخــل اإليجابــي للنيابــة •  25 أكتوبــر  45/ر.ن.ع /د وتاريــخ  الدوريــة رقــم 

العامــة فــي قضايــا الجنســية.
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ويعكس الجدول أدناه أهم القضايا التي تدخلت فيها النيابات العامة أمام محاكم األسرة، 

والتي يبرز من خاللها أنها قامت ب 323.783 إجراء يهم قضايا األسرة برسم سنة 2019.

املوضوع
محاكم 

االستئناف
املحاكم 
االبتدائية

املجموع

عدد قضايا 
الزواج وثبوت 

الزوجية

5084.80584.855زواج الراشدين

27.62327.623زواج دون سن األهلية

1433.9874130تعدد الزوجات

3710املصاب بإعاقة ذهنية

06.4526.452معتنقو اإلسالم واألجانب

1101.5131.623الرجعة

4674.5645.031ثبوت الزوجية

عدد قضايا 
الطالق

572273845الرجعي

88431519الخلعي

61.6631.669قبل البناء

531.44031.445االتفاقي

066اململك

أنواع 
التطليق

65987.00387.662التطليق بسبب الشقاق

6346352التطليق بسبب اإلخالل بشرط في عقد الزواج أو ضرر

52.0282.033التطليق لعدم االنفاق

1746747التطليق للغيبة

01414التطليق بسبب اإليالء أو الهجر

19189208اقتسام األموال املشتركة

2.30832.15334.461النفقة

1.86617.80919.675قرارات تحديد مستحقات الزوجة واألوالد

772.5562.633النسب

2332.6472.880الحضانة

النيابة 
الشرعية

2701703الوالية

0204204الوصاية

311.1411.172التقديم والتحجير

6.651310.301316.952املجموع



التقرير الثالث لرئيس النيابة العامة

174

ويتضــح مــن خــالل الجــدول أن جــل القضايــا التــي تدخلــت فيهــا النيابــات العامــة أمــام محاكــم 

األســرة تتعلــق بقضايــا الــزواج وثبــوت الزوجيــة بنســبة 41 %، تليهــا القضايــا املتعلقــة بالتطليــق 

%. ثــم قضايــا الطــالق وقضايــا النفقــة بنســبتين متماثلتيــن 11 %.
 
بنســبة 28.6

 أن حوالــي 98 % مــن مجمــوع هاتــه القضايــا عرفــت تدخــال للنيابــة العامــة 
ً
كمــا يالحــظ أيضــا

علــى مســتوى املحاكــم االبتدائيــة بمــا مجموعــه 310.301 قضيــة.

وتجدر اإلشارة بهذا الخصوص إلى أن نشاط النيابة العامة في قضايا األسرة كان خالل سنة 

، إذ ارتفع عدد القضايا التي كانت موضوع تدخل النيابة العامة بنسبة الضعف 
ً
 2019 مكثفا

مقارنة مع سنة 2018، حيث انتقل من 167.236 قضية إلى 316.952 قضية.

1-2- نشاط النيابة العامة املرتبط بزواج القاصر :

 للدوريــة رقــم 20 س/ ر.ن.ع وتاريــخ 29 مــارس 2018 التــي ســبق لرئيــس النيابــة العامــة 
ً
تبعــا

أن وجههــا إلــى قضاتهــا، والراميــة إلــى ضــرورة توخــي املصلحــة الفضلــى للطفــل فيمــا يخــص تطبيــق 

املقتضيــات القانونيــة ذات الصلــة بــزواج القاصريــن، تقــوم النيابــات العامــة باملحاكــم بتقديــم 

ملتمســات تنســجم وغايــات املشــرع مــن إقــراره هــذا الــزواج علــى وجــه االســتثناء، وذلــك بالتمــاس 

إجــراء أبحــاث اجتماعيــة وخبــرات طبيــة لحفــظ الصحــة البدنيــة والنفســية للقاصــر، وتكريــس 

الحمايــة الواجبــة لألطفــال الراغبيــن فــي الــزواج.

وفي هذا الصدد تم تسجيل اإلحصائيات املضمنة بالجدول التالي :

 مجموع عدد 
ملتمسات النيابة العامة

عدد ملتمسات النيابة العامة الرامية إلى :

ملتمسات أخرى1 االستجابة للطلبرفض الزواج

27.62316.1427.9363.545

واملالحــظ أن عــدد ملتمســات النيابــة العامــة املرتبطــة بــزواج القاصــر تراجــع خــالل ســنة 

2019 مقارنة مع سنة 2018 بنسبة 18 %. غير أن مايستوجب التنويه به في هذا الصدد، هو 

1- تشمل امللتمسات األخرى تلك الرامية إلى تطبيق القانون أو إلى اإلشهاد على التنازل وغيرهما.
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أن 58.4 % مــن ملتمســات النيابــة العامــة حــول قضايــا زواج القاصــر التــي قدمــت هــذه الســنة 

ترمــي إلــى رفــض اإلذن بالتزويــج، مقابــل نســبة 36 % خــالل ســنة 2018.

ونتيجة لذلك فإن ملتمسات النيابة العامة حول االستجابة لطلبات اإلذن بزواج القاصر 

 مقارنــة مــع الســنة املاضيــة حيــث بلغــت 
ً
 لــم تتجــاوز 28.7 % وشــكلت بذلــك انخفاضــا ملحوظــا

.
ً
55 % بما يعادل 18442 ملتمسا

ويعكــس هــذا االتجــاه اإلرادة القائمــة لــدى النيابــات العامــة حــول التأكيــد علــى الطابــع 

االستثنائي لزواج القاصر مراعاة ملصلحته الفضلى، وتسعى رئاسة النيابة العامة إلى تطوير 

 وفيــه مصلحــة للطفــل 
ً
هــذا الشــعور لــدى قضاتهــا مــن أجــل حصــر اللجــوء إليــه متــى كان مبــررا

 مــا يكــون قــد شــارف علــى بلــوغ ســن الرشــد. 
ً
الــذي غالبــا

2-2- تدخل النيابة العامة في قضايا الحالة املدنية :

تضطلــع النيابــة العامــة بــأدوار أساســية فــي ضبــط نظــام الحالــة املدنيــة1، وذلــك مــن خــالل 

مراقبــة أعمــال ضبــاط الحالــة املدنيــة داخــل وخــارج اململكــة، وإجــراء مراقبــة قبليــة وبعديــة علــى 

سجالت الحالة املدنية، وإجراء التصريح التلقائي بالوالدات أو الوفيات التي لم يقع التصريح بها 

1 - حســب املــادة األولــى مــن القانــون رقــم 99-37 املتعلــق بالحالــة املدنيــة، فــإن نظــام الحالــة املدنيــة يقصــد بــه »نظــام يقــوم علــى تســجيل وترســيم 
الوقائــع املدنيــة األساســية لألفــراد مــن والدة ووفــاة وزواج وطــالق، وضبــط جميــع البيانــات املتعلقــة بهــا مــن حيــث نوعهــا وتاريــخ ومــكان 

حدوثهــا فــي ســجالت الحالــة املدنيــة«.
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 عــن مهــام أخــرى تتعلــق بإصــالح األخطــاء املاديــة العالقــة بالرســوم، 
ً
داخــل األجــل القانونــي، فضــال

وحضور الجلسات املتعلقة بقضايا الحالة املدنية، وتقديم امللتمسات بشأنها، وممارسة الطعن 

في األحكام الصادرة، ثم اإلشــراف على تنفيذ هذه األحكام، عبر توجيهها إلى ضابط الحالة املدنية 

  .
ً
املختــص ترابيا

ويعرض الجدول املوالي نشاط النيابات العامة في مجال الحالة املدنية، خالل سنة 2019 :

تدخل النيابة العامة في قضايا الحالة املدنية خالل سنة 2019 :

املادة
محاكم 

االستئناف
املحاكم 
االبتدائية

املجموع

14.40414.404--إصالح األخطاء املادية )مسطرة اإلذن( – القبول

1.0491.049--إصالح األخطاء املادية )مسطرة اإلذن( – الرفض

إصــالح األخطــاء املاديــة املقدمــة مــن طــرف املراكــز الدبلوماســية بالنســبة 
للمحكمــة االبتدائيــة بالربــاط )مســطرة اإلذن( – القبــول

--290290

إصــالح األخطــاء املاديــة املقدمــة مــن طــرف املراكــز الدبلوماســية بالنســبة 
للمحكمــة االبتدائيــة بالربــاط )مســطرة اإلذن( – الرفــض

5428433

84134.95735.798إصالح األخطاء الجوهرية في رسوم الحالة املدنية

إصــالح األخطــاء الجوهريــة فــي رســوم الحالــة املدنيــة املقدمــة مــن طــرف 
املراكــز الدبلوماســية بالنســبة للمحكمــة االبتدائيــة بالربــاط

--173173

22.04122.041--إضافة بيانات برسوم الحالة املدنية

17.33017.330--التصريح بالوالدات بطلب من النيابة العامة

60449.68350.287التصريح بالوالدات بطلب من املعني باألمر

530530--التصريح بالوفيات بطلب من النيابة العامة

3911.75711.796التصريح بالوفيات بطلب من املعني باألمر

953.9244.019قضايا أخرى

1.584156.566158.150املجموع
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ويمكن من املعطيات املضمنة بالجدول أعاله، استنتاج ما يلي :

بلغ عدد اإلجراءات التي باشرتها النيابات العامة خالل سنة 2019، ما مجموعه 158.150   -

إجراء. 99 % منها تم على صعيد املحاكم االبتدائية، بينما على صعيد محاكم االستئناف أنجزت 

النيابات العامة ما مجموعه 1.584 إجراء في قضايا الحالة املدنية. وهو أمر منطقي ألن الغالبية 

العظمــى مــن األحــكام الصــادرة فــي هــذه القضايــا ال يتــم اســتئنافها، بحيــث يشــرع فــي تنفيذهــا بمجــرد 

انتهاء األجل القانوني للطعن.

انخفــض عــدد اإلجــراءات التــي باشــرتها النيابــات العامــة فــي قضايــا الحالــة املدنيــة، خــالل   -

ســنة 2019 بنســبة ناقــص 13.44 % مقارنــة مــع ســنة 2018، وذلــك راجــع باألســاس إلــى انخفــاض 

عدد قضايا تسجيل الوالدات سواء بتصريح من املعني باألمر أو من النيابة العامة، وذلك بنسبة 

40 % )67.617 قضيــة هــذه الســنة مقابــل 112.287 قضيــة الســنة املاضيــة(.

 علــى مســتوى 
ً
وفــي هــذا الصــدد، البــد مــن التأكيــد علــى أن النيابــات العامــة ال تدخــر جهــدا

ضمــان حــق الطفــل فــي الهويــة باعتبــاره مــن الحقــوق األساســية التــي أقرتهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 

وذلك من خالل إسهامها الفعال في ضمان تسجيله في الحالة املدنية. وهكذا فقد انخرطت هذه 

الســنة فــي املرحلــة الثانيــة للحملــة الوطنيــة لتســجيل األطفــال فــي ســجالت الحالــة املدنيــة، والتــي 

شــكلت موضــوع دوريــة لرئيــس النيابــة العامــة عــدد 15/ر.ن.ع وتاريــخ 23 أبريــل 2019، دعــا مــن 

خاللهــا قضــاة النيابــة العامــة إلــى االنخــراط فــي هــذه الحملــة بالجديــة املعهــودة فيهــم1. 

وقد أســفرت هذه العملية خالل ســنة 2019 على تقديم النيابة العامة تلقائيا ملا مجموعه 

 بالوالدة، في شكل مقال افتتاحي قدمته إلى املحاكم الوطنية لتسجيل األطفال 
ً
17.330 تصريحا

غير املسجلين.

وتفعيــال ملــا جــاء فــي دوريــة رئيــس النيابــة العامــة الصــادرة بتاريــخ 18 دجنبــر 2018 تحــت 

عــدد 50س/ ر.ن.ع، حــول مســطرة تصحيــح األخطــاء املاديــة العالقــة برســوم الحالــة املدنيــة، 

 فــي عــدد األوامــر املتعلقــة بتطبيــق هــذه املســطرة، 
ً
 ملحوظــا

ً
فــإن ســنة 2019 ســجلت ارتفاعــا

1- ســبق أن أصــدر رئيــس النيابــة العامــة دوريــة أولــى فــي نفــس املوضــوع الســنة املاضيــة تحــت عــدد 16 ر.ن.ع وتاريــخ 2018/03/14 والتــي جــاء فيهــا 
» إنــي أدعوكــم إلــى االنخــراط بالجديــة املعهــودة فيكــم فــي هــذه الحملــة، والعمــل علــى تقديــم طلبــات التســجيل إلــى املحكمــة أو مســاندة الطلبــات 
املقدمــة إلــى املحاكــم بطريقــة قانونيــة، واتخــاذ التدابيــر الالزمــة مــن أجــل تيســير اســتصدار األحــكام التصريحيــة بالتســجيل فــي ســجالت الحالــة 

املدنيــة والســهر علــى تنفيذهــا«.
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 ســنة 2018. وهــو مــا يجســد الحــرص 
ً
، مقابــل 11.654 أمــرا

ً
حيــث بلغــت مــا قــدره 14.404 أمــرا

القائــم لــدى قضــاة النيابــة العامــة علــى مســتوى تفعيــل أحــكام املــادة 38 مــن القانــون املتعلــق 

 لحــق املواطنــات واملواطنيــن فــي الحصــول علــى وثائــق الهويــة بالســرعة 
ً
بالحالــة املدنيــة، ضمانــا

والفعاليــة املطلوبتيــن.

3-2- تدخل النيابة العامة في قضايا كفالة األطفال املهملين :

النهــوض بأوضــاع الطفولــة وتكريــس الحقــوق  إلــى  مــع جهــود اململكــة الراميــة   
ً
انســجاما

األساســية والكونيــة التــي تكفلهــا لهــم اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وتطبيقــا ألحــكام القانــون رقم 15.01 

املتعلق بكفالة األطفال املهملين، فإن النيابة العامة تواكب مسطرة التكفل من بدايتها إلى نهايتها 

باعتبارهــا جهــة أساســية تســهر علــى حمايــة الطفــل املهمــل إلــى جانــب باقــي الفاعليــن القضائييــن، 

ويوضــح الجــدول أدنــاه أبــرز مظاهــر تدخــل النيابــة العامــة فــي هــذا الصنــف مــن القضايــا : 

عدد امللفاتاملوضوع

172األطفال حديثو الوالدة الذين تم العثور عليهم – ذكور

112األطفال حديثو الوالدة الذين تم العثور عليهم – إناث

1.139األطفال املتخلى عنهم – ذكور

1.026األطفال املتخلى عنهم – إناث

666حاالت اإليداع املؤقت لدى املؤسسات

2.879حاالت اإليداع املؤقت لدى األشخاص

11.403طلبات التسجيل في الحالة املدنية

2.623طلبات التصريح باإلهمال

2.013األبحاث القبلية املجراة حول الظروف التي ستتم فيها الكفالة

82األوامر بإسناد الكفالة املستأنفة

1.382الكفاالت املنفذة

908األبحاث املجراة لتتبع تنفيذ الكفالة

6حاالت اقتراح إلغاء الكفالة إلخالل الكافل بالتزاماته

23حاالت اقتراح إلغاء الكفالة لتنازل الكافل عن الكفالة

5حاالت اقتراح إلغاء الكفالة للمصلحة الفضلى للطفل املكفول

1تنفيذ األوامر الصادرة بإلغاء الكفالة بواسطة القوة العمومية

22تنفيذ األوامر الصادرة بإلغاء الكفالة عن طريق أعوان التنفيذ

24.462املجموع
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ويالحظ من خالل املعطيات اإلحصائية الواردة بالجدول السابق ما يلي :

عــرف نشــاط النيابــة العامــة علــى مســتوى قضايــا كفالــة األطفــال املهمليــن خــالل ســنة • 

 3.403 16.1 %، أي بزيــادة  تقــدر نســبته ب   2018 باملقارنــة مــع ســنة   
ً
2019، ارتفاعــا

قضية. وذلك راجع الرتفاع عدد أوامر اإليداع املؤقت 1، وعدد طلبات تسجيل األطفال 

املهمليــن فــي الحالــة املدنيــة وكذلــك طلبــات التصريــح باإلهمــال 2. 

عرفــت ســنة 2019 تســجيل انخفــاض فــي عــدد األطفــال حديثــي الــوالدة الذيــن تــم العثــور • 

عليهــم بنســبة 21 % مقارنــة مــع ســنة 2018، حيــث بلــغ عددهــم 360 حالــة. وفــي املقابــل 

ارتفــع عــدد األطفــال املتخلــى عنهــم خــالل نفــس الفتــرة بنســبة 31.3 %.   

4-2- تدخل النيابة العامة في قضايا الجنسية :

 لألهميــة البالغــة التــي تكتســيها النزاعــات املرتبطــة بالجنســية والتــي تقت�ضــي التعامــل 
ً
اعتبــارا

معهــا بنــوع مــن اليقظــة ســواء علــى مســتوى اإلجــراءات أو علــى مســتوى تتبــع األحــكام وممارســة 

الطعــون الالزمــة بشــأنها، قــام رئيــس النيابــة العامــة بتوجيــه دوريــة رقــم 45 س/ ر.ن.ع بتاريــخ 25 

أكتوبــر 2019. حــث مــن خاللهــا قضــاة النيابــة العامــة علــى التفاعــل إيجابــا مــع قضايــا الجنســية، 

 في 
ً
وإيالئها العناية الالزمة بما يكفل تحقيق غاية املشــرع حول اعتبار النيابة العامة طرفا رئيســيا

قضايــا الجنســية.

وهذا ما يوضحه الجدول اإلحصائي لنشــاط النيابة العامة في قضايا الجنســية خالل ســنة 

 : 2019

1 - ســجل ارتفــاع فــي عــدد أوامــر اإليــداع املؤقــت لــدى املؤسســات أو األشــخاص التــي أصدرتهــا النيابــة العامــة تطبيقــا للمــادة 8 مــن القانــون املتعلــق 
 سنة 2018.  كما ارتفع عدد حاالت 

ً
 مقابل 602 أمرا

ً
بكفالة األطفال املهملين، حيث وصل عدد أوامر اإليداع املؤقت لدى املؤسسات 666 أمرا

اإليــداع املؤقــت لــدى األشــخاص إلــى 2.879 هــذه الســنة، مقابــل 503 فقــط ســنة 2018.   
2- بخصــوص الطلبــات التــي تقدمــت بهــا النيابــة العامــة لتســجيل األطفــال املهمليــن بالحالــة املدنيــة قبــل طلــب التصريــح بإهمالهــم، فإنهــا عرفــت 
ارتفاعــا مهمــا وإيجابيــا، حيــث بلغــت هــذه الســنة مــا مجموعــه 11.403 طلبــا، مقابــل 9.415 طلبــا فقــط خــالل ســنة 2018. كمــا عــرف عــدد طلبــات 
 الســنة 

ً
التصريــح باإلهمــال التــي تتقــدم بهــا النيابــات العامــة ارتفاعــا نســبيا، حيــث ســجل 2.623 طلبــا للتصريــح ســنة 2019، مقابــل 2.174 طلبــا

املاضية.
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القضايا
محاكم 

االستئناف
املحاكم 
االبتدائية

املجموع

6.2966.296--منح شهادة الجنسية عن طريق الوالدة من أب مغربي

5.7965.796--منح شهادة الجنسية عن طريق الوالدة من أم مغربية

008.4498.449طلبات التصريح بالجنسية

050308دعاوى إثبات الجنسية

000000دعاوى إثبات عدم التمتع بالجنسية

000202قضايا أخرى

0520.54620.551املجموع

يالحظ في هذا الصدد أن عدد اإلجراءات املتخذة في قضايا الجنسية من طرف النيابات 

العامــة خــالل هــذه الســنة ناهــز 20.551 إجــراًء، مقابــل 10.860 إجــراء ســنة 2018. أي بزيــادة 

تقــدر ب 89,2 % وأمــا شــواهد حيــازة الجنســية املغربيــة التــي ســلمتها النيابــة العامــة باملحاكــم 

 بنســبة 12 % مقارنــة مــع ســنة 2018. 
ً
 طفيفــا

ً
االبتدائيــة خــالل ســنة 2019 فقــد عرفــت ارتفاعــا

حيــث انتقــل عددهــا مــن 10.810 شــهادة إلــى 12.092 شــهادة. وتتــوزع مــا بيــن 6.296 شــهادة 

منحــت بســبب الــوالدة مــن أب مغربــي، و5.796 شــهادة منحــت بســبب الــوالدة مــن أم مغربيــة. 

3 - مراقبة النيابة العامة للمهن القانونية والقضائية :

أسندت للنيابة العامة بموجب القوانين املنظمة ملختلف املهن القانونية والقضائية1 عدة 

1- ويتعلق األمر بكل من : 
- القانــون رقــم 28.08 املنظــم ملهنــة املحامــاة الصــادر بمقت�ضــى الظهيــر الشــريف رقــم 1.08.101 )20 شــوال 1429 املوافــق ل 20 أكتوبــر 2008(، 

الجريــدة الرســمية عــدد 5680 بتاريــخ 7 ذو القعــدة 1429 )6 نوفمبــر 2008(، ص 4044. 
- القانــون رقــم 32.09 املنظــم ملهنــة املوثقيــن الصــادر بمقت�ضــى الظهيــر الشــريف رقــم 1.11.179 فــي 25 ذي الحجــة 1432 )22 نوفمبــر 2011(، 

الجريــدة الرســمية عــدد 5998، ص 5611. 
- القانــون رقــم 16.03 املتعلــق بخطــة العدالــة، الصــادر بمقت�ضــى الظهيــر الشــريف رقــم 1.06.56 فــي 15 مــن محــرم 1427 )14 فبرايــر 2006(، 

 .556 5400، ص  الجريــدة الرســمية عــدد 
- القانــون رقــم 81.03 املتعلــق بتنظيــم مهنــة املفوضيــن القضائييــن، الصــادر بمقت�ضــى الظهيــر الشــريف رقــم 1.06.23 فــي 15 محــرم 1427 )14 

فبرايــر 2006(، الجريــدة الرســمية عــدد 5400، ص 559. 
- القانون رقم 45.00 املتعلق بالخبراء القضائيين، الصادر بمقت�ضى الظهير الشريف رقم 1.01.126، في 29 ربيع األول 1422 )22 يونيه 2001(، 

الجريدة الرسمية عدد 4918، ص 1868. 
- القانــون رقــم 49.00 املتعلــق بمهنــة النســاخة، الصــادر بمقت�ضــى الظهيــر الشــريف رقــم 1.01.124 فــي 29 مــن الربيــع األول 1422 )22 يونيــو 

 .1864 4918، ص  الجريــدة الرســمية عــدد   ،)2001
- القانــون رقــم 50.00 املتعلــق بالتراجمــة املقبوليــن لــدى املحاكــم، الصــادر بمقت�ضــى الظهيــر الشــريف رقــم 1.01.127 فــي 29 مــن ربيــع األول 1422 

)22 يونيــو 2001( الجريــدة الرســمية عــدد 4918، ص 1873.
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اختصاصات، تروم مواكبة عمل املنتسبين لهذه املهن، سواء في الجانب التنظيمي أو فيما يتصل 

بتلقي الشكايات املقدمة في مواجهتهم وتتبع مسطرة تأديبهم.

وقبــل اســتعراض الجهــود التــي بذلتهــا النيابــات العامــة خــالل ســنة 2019 فــي مجــال مراقبــة 

 مــن املحاميــن واملوثقيــن 
ًّ
املهــن القانونيــة والقضائيــة، ال بــأس مــن التذكيــر بــأن هــذه املهــن تشــمل كال

والخبــراء القضائييــن والعــدول واملفوضيــن القضائييــن والتراجمــة والنســاخ، ويصــل عددهــم إلــى 

24.624 مهنيــا موزعيــن كمــا يلــي :

جدول بأعداد املنتمين للمهن القانونية والقضائية

النسبة العدد املهن

% 57 14.179 املحامون الرسميون

% 7 1.773 املوثقون

% 15 3.613
336 الخبراء القضائيون-الوطنيون

3.277 الخبراء القضائيون-لدى محاكم االستئناف

% 10 2.419 العدول

% 7 1.745 املفوضون القضائيون

% 2 406 التراجمة

% 2 489 النساخ

% 100 24.624 املجموع
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 ألهميــة األدوار التــي يباشــرها ممارســو املهــن القانونيــة والقضائيــة علــى مســتوى تعزيــز 
ً
ونظــرا

األمن القضائي للمواطنين، فإن رئاسة النيابة العامة تولي عناية خاصة لكل ما يتصل بتتبع هذه 

 .
ً
املهن والســهر على مراقبتها وفق الضوابط املحددة قانونا

وفيمــا يلــي أهــم اإلجــراءات التــي باشــرتها النيابــات العامــة بخصــوص مراقبــة املهــن القانونيــة 

والقضائيــة برســم ســنة 2019، مفصلــة حســب كل مهنــة : 

1-3- مهنة املحاماة :

املتعلــق بتنظيــم مهنــة املحامــاة إلــى النيابــة العامــة مجموعــة   28.08 أســند القانــون رقــم 

مــن املهــام املرتبطــة بتتبــع املســطرة التأديبيــة للمحاميــن. حيــث خــول للنيابــة العامــة لــدى محاكــم 

االســتئناف صالحيــة تلقــي الشــكايات املقدمــة فــي مواجهــة املحاميــن، وإحالتهــا علــى نقيــب هيئــة 

املحامين للدائرة القضائية التي يتواجد بها مكتب املحامي، مع تتبعها وإمكانية الطعن في مقررات 

النقيــب أو مجلــس هيئــة املحاميــن بشــأنها، ســواء أكانــت تلــك املقــررات صريحــة أو ضمنيــة. 
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كمــا يذكــر أيضــا ضمــن الصالحيــات التــي تباشــرها النيابــة العامــة فــي عالقتهــا بمهنــة املحامــاة 

مايلــي :

إجراء البحوث املتعلقة باملترشحين الناجحين في امتحان األهلية ملزاولة مهنة املحاماة؛• 

حضور جلسة أداء اليمين القانونية؛• 

 الطعــن فــي مقــررات مجلــس الهيئــة بشــأن قبــول أو رفــض التقييــد فــي الئحــة التمريــن • 

أو التســجيل فــي الئحــة املحاميــن الرســميين بعــد انتهــاء فتــرة التمريــن )املادتــان 92 و94 مــن 

قانــون املحاماة(؛

طلب التغا�ضي عن التسجيل بالجداول، واالطالع على جدول املحامين )املادة 76(؛• 

طلــب التحقيــق فــي حســابات املحاميــن ووضعيــة الودائــع لديهــم، وتلقــي اإلشــعار بذلــك، فــي • 

إطــار املــادة 56 مــن قانــون املحامــاة؛

الطعن في مقررات نقيب هيئة املحامين )املادة 76 من قانون املحاماة(؛• 

طلب اإليقاف عن ممارسة املهنة مؤقتا )الفقرة الثانية من املادة 66 من قانون املحاماة(؛• 

الطعن في مقررات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة )املادتان 93 و94 من قانون املحاماة(؛• 

الطعن في النظام الداخلي للهيئة )املادة 94 من قانون املحاماة(؛• 

مســاعدة النقيــب فــي تنفيــذ املقــرر التأديبــي )الفقــرة الخامســة مــن املــادة 71 مــن قانــون • 

املحامــاة(؛

وفيمــا يخــص الشــكايات املقدمــة فــي مواجهــة املحاميــن، فقــد توصلــت مصالــح النيابــة العامة 

خــالل ســنة 2019 مــا مجموعــه 1.439 شــكاية. مــن بينهــا 1.178 شــكاية تلقتهــا وأحالتهــا علــى نقبــاء 

هيئــات املحاميــن )أي مــا نســبته 82 % مــن مجمــوع الشــكايات(. كمــا توصــل النقبــاء مباشــرة بعــدد 

من الشــكايات تم تحريك املتابعة من طرفهم في 261 منها )بنســبة 18 % من مجموع الشــكايات(1.

1- مع العلم أن النيابة العامة يتم إشعارها فقط بعدد املتابعات املثارة، أما الشكايات التي يتلقاها النقيب مباشرة ويتخذ بشأنها قرارا بالحفظ 
فال تشعر بها النيابة العامة، وبالتالي يتعذر التعرف على العدد الحقيقي ملجموع الشكايات التأديبية املقدمة في مواجهة املحامين.
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وبمناســبة معالجــة الشــكايات املقدمــة فــي مواجهــة املحاميــن، أصــدر نقبــاء هيئــات املحاميــن 

، ممــا يشــكل نســبة 82 % مــن مجمــوع الشــكايات املســجلة1، مــن بينهــا 124 
ً
مــا قــدره 1.181 قــرارا

متابعــة تأديبيــة فتحــت فــي مواجهــة املحاميــن املشــتكى بهــم )أي بنســبة 10 %(، فــي حيــن تقــرر حفــظ 

باقــي الشــكايات )90 %( إمــا بشــكل صريــح أو ضمنــي، وفــق مــا هــو مفصــل فــي الجــدول التالــي :

جدول توضيحي للقرارات الصادرة عن النقيب

النسبةاملجموعموضوع القرار

10 %124عدد املتابعات

60 %713قرارات الحفظ الصريح املطعون فيه

11 %135قرارات الحفظ الصريح غير املطعون فيه

16 %179قرارات الحفظ الضمني املطعون فيه

3 %30قرارات الحفظ الضمني غير املطعون فيه

100 %1.181املجموع

1- يقصد بها 1.178 شكاية أحالتها النيابة العامة و261 قرارا اتخذت في شكايات توصل بها النقباء مباشرة أي ما مجموعه 1439.
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وبخصــوص مقــررات النقبــاء املطعــون فيهــا مــن طــرف النيابــة العامــة، فقــد أصــدرت غرفــة 

املشــورة لــدى محكمــة االســتئناف، مــا مجموعــه 368 قــرارا، قضــت فــي 120 منهــا بتأييــد مقــررات 

 بتأييــد مقــرر النقيــب بالحفــظ الصريــح 
ً
33 %(، و98 قــرارا النقيــب بالحفــظ الضمنــي، )بنســبة 

)بنســبة 27 %(. وفــي مقابــل ذلــك ألغــت غرفــة املشــورة مقــررات الحفــظ املتخــذة مــن طــرف النقيــب 

 صــدر بإلغــاء 
ً
، )بنســبة 40 % مــن قــرارات غرفــة املشــورة(، منهــا 111 قــرارا

ً
فيمــا مجموعــه 150 قــرارا

 بإلغــاء قــرار الحفــظ الصريــح.
ً
قــرار الحفــظ الضمنــي، و39 قــرارا

القرارات الصادرة بشأن الطعون في مقررات النقيب

النسبةاملجموععدد قرارات غرف املشورة

33 %120القرارات التي تؤيد مقرر النقيب بالحفظ الضمني

27 %98القرارات التي تؤيد مقرر النقيب بالحفظ الصريح

القــررات غرفــة املشــورة التــي ألغــت الحفــظ املقــدم مــن طــرف النقيــب -إلغــاء القــرارات بالحفــظ 
الضمنــي

111% 30

القــررات غرفــة املشــورة التــي ألغــت الحفــظ املقــدم مــن طــرف النقيب-إلغــاء القــرارات بالحفــظ 
الصريــح

39% 10

100 %368املجموع

أما بالنسبة للمقررات التأديبية الصادرة عن مجالس هيئات املحامين فهي كالتالي : 

 • 
ً
أصدرت املجالس التأديبية لهيئات املحامين خالل سنة 2019 ما مجموعه 707 مقررا

 
ً
فــي الشــكايات املحالــة عليهــا، بنســبة 49 % مــن مجمــوع الشــكايات. مــن بينهــا 300 مقــررا

 بعــدم املؤاخــذة، أي مــا نســبته 58 %.
ً
باملؤاخــذة، )أي مــا نســبته 42 %(، و407 مقــررا

 يق�ضــي بعــدم املؤاخــذة )مــا يشــكل نســبة • 
ً
 تأديبيــا

ً
 طعنــت النيابــة العامــة فــي 165 مقــررا

58 %(. وقضــت غرفــة املشــورة لــدى محكمــة االســتئناف التــي تختــص بالبــت فــي هــذه 

 والتصريــح باملســؤولية التأديبيــة للمحامــي )أي مــا نســبته 
ً
 الطعــون، بإلغــاء 77  مقــررا

.)% 47
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جدول توضحي ملجموع قرارات غرفة املشورة لدى محاكم االستئناف 

النسبةاملجموعقرارات غرفة املشورة

22 %36القرارات الصادرة عن غرفة املشورة بتأييد مقررات عدم املؤاخذة الضمنية

31 %52القرارات الصادرة عن غرفة املشورة بتأييد مقررات عدم املؤاخذة الصريحة

22 %36القرارات الصادرة بإلغاء مقررات عدم املؤاخذة الضمنية والتصدي

25 %41القرارات الصادرة بإلغاء مقررات عدم املؤاخذة الصريحة والتصدي

100 %165املجموع

2-3- مهنة املفوضين القضائيين :

أســند القانــون رقــم 03-81 املتعلــق بمهنــة املفوضيــن القضائييــن إلــى النيابــات العامــة لــدى 

املحاكــم االبتدائيــة عــدة مهــام رقابيــة علــى مهنــة املفوضيــن القضائييــن. مــن بينهــا إجــراء تفتيش مرة 

واحدة في السنة على األقل ملكاتبهم، إلى جانب تحريك املتابعات التأديبية واألمر بإيقاف املفوض 

القضائــي املعنــي باألمــر  عــن العمــل، ملــدة قــد تصــل إلــى شــهرين فــي حالــة ارتكابــه أخطــاء جســيمة1.

وخالل سنة 2019 أنجزت النيابة العامة ما قدره 454 عملية تفتيش ملكاتب املفوضين 

28 % مــن مجمــوع املكاتــب املوجــودة علــى الصعيــد الوطنــي.  القضائييــن. ممــا يشــكل نســبة 

ويجســد هــذا العــدد زيــادة نســبية فــي عــدد الزيــارات التفتيشــية مقارنــة مــع العــدد املســجل ســنة 

2018 حيــث لــم تتجــاوز  نســبة 12 %.

وبخصــوص الشــكايات املقدمــة فــي مواجهــة املفوضيــن القضائييــن، فقــد ســجلت النيابــات 

العامــة ســنة 2019، مــا مجموعــه 518 شــكاية، منهــا 196 شــكاية صــدر فيهــا قــرار بالحفــظ. بينمــا تــم 

تحريــك املتابعــة التأديبيــة بشــأن 52 شــكاية، بينمــا باقــي الشــكايات الزالــت فــي طــور البحــث.

وبنــاًء علــى املتابعــات التأديبيــة التــي فتحتهــا النيابــات العامــة فقــد صــدر 40 قــرارا تأديبيــا، 

حســب التفصيــل التالــي :

1- يتــم البــت فــي املتابعــة التأديبيــة املفتوحــة فــي مواجهــة املفــوض القضائــي مــن طــرف غرفــة املشــورة باملحكمــة االبتدائيــة التــي يقــع مكتــب املفــوض 
القضائــي بدائــرة نفوذهــا، حيــث إن حضــور النيابــة العامــة بالجلســة يكــون وجوبيــا ويمكنهــا ممارســة الطعــن باالســتئناف فــي املقــررات التأديبيــة 

داخــل أجــل عشــرة أيــام مــن تاريــخ النطــق بالحكــم.
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12 قرار ا ق�ضى بالبراءة؛  -

7 قرارات قضت باإلنذار؛  -

4 قرارات صدرت بالتوبيخ؛  -

 صدر بالسحب املؤقت لرخصة مزاولة املهنة؛
ً
15 قرارا  -

قراران  صدرا بالسحب النهائي لرخصة مزاولة املهنة.  -

.
ً
 تأديبيا

ً
وقد تقدمت النيابة العامة بالطعن باالستئناف في 13 قرارا

3-3- مهنة الخبراء القضائيين :

خص املشرع الخبراء القضائيين بقواعد قانونية تنظم مهنتهم في إطار القانون رقم 45.00، 

 أساســية ملراقبــة عملهــم. منهــا تلقــي الشــكايات وإجــراء 
ً
وأســند بموجبهــا إلــى النيابــة العامــة أدوارا

البحــث فــي شــأنها، ثــم اإلحالــة علــى اللجنــة املختصــة بالتأديــب بــوزارة العــدل املنصــوص عليهــا فــي 

املــادة 8 مــن نفــس القانــون ، وتبليــغ املقــرر الصــادر عــن اللجنــة املذكــورة إلــى املعنــي باألمــر و الســهر 

علــى تنفيــذ مقتضياتــه.

ووفقــا للقانــون ذاتــه، فــإن النيابــة العامــة لــدى محكمــة االســتئناف، وبعــد تلقيهــا شــكاية ضد 

أحــد الخبــراء القضائييــن املســجلين بجــدول هــذه املحاكــم، وبعــد البحــث فــي الشــكاية تحيــل املعنــي 

باألمــر علــى اللجنــة التأديبيــة. وذلــك بواســطة تقريــر مشــترك لــكل مــن الرئيــس األول والوكيــل العــام 

للملك لدى نفس املحكمة. ويتضمن هذا التقرير األفعال املنسوبة للخبير املشتكى به وتصريحاته 

مــع إرفاقــه بالوثائــق املفيــدة عنــد االقتضــاء ووجهــة نظرهمــا.

أمــا بخصــوص الخبــراء القضائييــن املســجلين فــي الجــدول الوطنــي، فــإن التقريــر املشــترك، 

ووجهــة النظــر ينجزهمــا الرئيــس األول ملحكمــة النقــض والوكيــل العــام للملــك لديهــا. 

وخالل سنة 2019 سجلت النيابة العامة 193 شكاية، فتح البحث فيها جميعها. وتقرر 

 أحيلت على اللجنة التأديبية.
ً
 مشتركا

ً
حفظ 31 شكاية، بينما تم إنجاز 93 تقريرا
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اإلجراءات املرتبطة بتحريك املتابعة في مواجهة الخبراء القضائيين برسم سنة 2019

املجموعنوع اإلجراءات

193األبحاث املجراة في شأن الشكايات

175االستماع للخبراء

93التقارير املشتركة في املادة التـأديبية

31الحفظ

19املتابعة

50في طور البحث

أمــا فيمــا يتعلــق بتنفيــذ املقــررات التأديبيــة الصــادرة عــن اللجنــة التأديبيــة املنصــوص عليهــا 

في املادة 8 من القانون رقم 45.00 املذكور، فقد تم هذه السنة تنفيذ قرارين، األول ق�ضى باملنع 

املؤقــت مــن مزاولــة املهنــة، والثانــي بالتشــطيب مــن جــدول الخبــراء القضائييــن.

4-3- مهنة خطة العدالة :

مكانــة متميــزة فــي منظومــة  تحتــل مهنــة العــدول باعتبارهــا مــن املهــن املســاعدة للقضــاء، 

العدالــة. لكونهــا تهــدف إلــى توثيــق املعامــالت والحقــوق، والحفــاظ علــى أعــراض النــاس وأنســابهم، 

وإعــداد وســائل اإلثبــات التــي يســتند إليهــا القضــاء للفصــل فــي الخصومــات.

النيابــة العامــة لــدى   16.03 وقــد خــص املشــرع فــي القانــون املنظــم لخطــة العدالــة رقــم 

محاكــم االســتئناف بــأدوار مهمــة فــي املســطرة التأديبيــة. انطالقــا مــن تلقــي الشــكاية وإجــراء بحــث 

أولــي بشــأنها، مــع إمكانيــة االســتئناس بــرأي القا�ضــي املكلــف بالتوثيــق، وكــذا بــرأي املجلــس الجهــوي 

للعدول بدائرة محكمة االستئناف. ثم إحالة نتيجة البحث واملتابعة التأديبية على غرفة املشورة 

 العدل الذي فتحت 
ً
بمحكمة االستئناف وتتبعها. كما يمكن للوكيل العام للملك أن يوقف مؤقتا

فــي مواجهتــه متابعــة تأديبيــة بــإذن مــن وزيــر العــدل )املــادة 48(.

فتــح البحــث فــي  شــكاية،   627 ســجلت النيابــة العامــة مــا يناهــز   2019 وخــالل ســنة 

مجموعهــا.  وتقــرر حفــظ 158 شــكاية منهــا، ومتابعــة 59 عــدال، وإحالتهــم علــى الغرفــة املختصــة 

لــدى محكمــة االســتئناف، فيمــا ال يــزال البحــث جاريــا فــي باقــي الشــكايات. 
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قرارات النيابة العامة بشأن الشكايات املقدمة في مواجهة العدول برسم سنة 2019

املجموعاإلجراءات املتخذة

158مقررات الحفظ

59املتابعات التأديبية

410في طور البحث

627مجموع الشكايات التي فتح فيها بحث

وتم إشعار النيابة العامة بصدور 13 مقررا تأديبيا، طعنت في 4 مقررات منها بالنقض. 

كما تم تنفيذ 10 قرارات تأديبية، منها 3 قرارات قضت باإلنذار، وقراران )02( صدرا بالتوبيخ، 

وقراران )02( صدرا باإلقصاء املؤقت عن العمل، و3 قرارات قضت بالعزل. 

5-3- مهنة التوثيق :

تكت�ضــي مهنــة التوثيــق أهميــة بالغــة، للــدور الحاســم للوثيقــة فــي تحقيــق العدالــة وتثبيــت 

الحقوق ألصحابها، إذ بها يتحقق األمن التعاقدي وتسود الثقة في مختلف املعامالت. لذلك سن 

املشــرع قواعــد قانونيــة لتنظيــم مهنــة التوثيــق مــن خــالل القانــون رقــم 32.09، والــذي أوكل للنيابــة 

العامــة لــدى محاكــم االســتئناف دوًرا علــى مســتوى املراقبــة والتفتيــش، والبحــث فــي الشــكايات 

املقدمــة فــي مواجهــة املوثقيــن، وإنجــاز تقاريــر بشــأنها، وإحالتهــا علــى لجنــة التأديــب املعنيــة بــوزارة 

العــدل واملنصــوص عليهــا فــي الفصــل 11 مــن القانــون املنظــم للمهنــة املذكــورة.

 وخــالل ســنة 2019، وبالرغــم مــن أن النيابــة العامــة أنجــزت 245 تفتيشــا ملكاتــب املوثقيــن 

)ما يشكل نسبة 14 % من مجموع املكاتب( فإن هذا العدد يشكل زيادة بسيطة مقارنة مع السنة 

املاضيــة، التــي لــم تتجــاوز خاللهــا زيــارات التفتيــش ملكاتــب املوثقيــن 8 % مــن مجمــوع املكاتــب. وهــو 

مــا ال يرقــى إلــى الحــد األدنــى املقــرر قانونــا، ويســتوجب مضاعفــة الجهــد مــن طــرف الــوكالء العاميــن 

 ونوعــا.
ً
للملــك لــدى محاكــم االســتئناف، لتحقيــق املراقبــة الواجبــة عــددا

كمــا تلقــت النيابــة العامــة خــالل نفــس الســنة 600 شــكاية فــي مواجهــة املوثقيــن تقــرر حفــظ 

، )بنســبة 37,33 %( فيمــا 
ً
173 منهــا، )بنســبة 29 % مــن مجمــوع الشــكايات( ومتابعــة 224 موثقــا
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 ،
ً
 جرميــا

ً
 فــي الباقــي. وبالنظــر إلــى ظهــور بعــض اإلخــالالت التــي تكت�ضــي طابعــا

ً
اليــزال البحــث جاريــا

فــإن النيابــات العامــة مطالبــة بالتعــاون مــع الهيئــة الوطنيــة للموثقيــن واملجلــس الوطنــي للموثقيــن 

واملجالــس الجهويــة لدعــم قيــم النزاهــة والشــفافية التــي مــن شــأنها أن تحافــظ للمهنــة علــى نبلهــا 

وشــرفها. ولذلــك ينبغــي أن تحظــى الشــكايات وكــذا زيــارات التفتيــش باهتمــام النيابــات العامــة.

قرارات النيابة العامة بشأن الشكايات في مواجهة املوثقين

املجموعاإلجراءات املتخذة

224املتابعات التأديبية

173مقررات الحفظ

203في طور البحث

600املجموع

 عن 
ً
وبخصوص املتابعات التأديبية فقد توصلت النيابة العامة ب 13 مقررا تأديبيا صادرا

اللجنــة التأديبيــة املعنيــة، منهــا قراريــن بالتوبيــخ وســتة قــرارات قضــت بالعــزل مــن مهنــة التوثيــق، 

ومقــرر واحــد صــادر باإليقــاف عــن ممارســة املهنــة، بينمــا أربعــة مقــررات قضــت بعــدم مؤاخــذة 

.
ً
املوثقيــن املتابعيــن تأديبيــا
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6-3- مهنة النساخة :

 نظــم املشــرع مهنــة النســاخة مــن خــالل القانــون رقــم 49.00، وخــص النيابــة العامــة لــدى 

املحكمــة االبتدائيــة، إلــى جانــب قا�ضــي التوثيــق، بمراقبــة أعمــال النســاخ مــن خــالل البحــث فــي 

الشــكايات املقدمــة ضدهــم، واإلحالــة علــى غرفــة املشــورة لــدى املحكمــة االبتدائيــة بصفتهــا هيئــة 

تأديبيــة. وفــي هــذا الصــدد، يحــق لوكيــل امللــك اســتئناف الحكــم الصــادر عــن غرفــة املشــورة داخــل 

أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه إليه. كما يمكنه توقيف الناسخ املتابع بشكل مؤقت خالل جريان 

املسطرة، باإلضافة إلى أنه يتولى تنفيذ العقوبة التأديبية الصادرة عن غرفة املشورة في مواجهة 

الناســخ.

وخــالل ســنة 2019 قامــت النيابــات العامــة بمعالجــة الشــكايات التــي توصلــت بهــا وعددهــا 

، فيمــا ظــل البحــث 
ً
ثمانيــة، حيــث تــم حفــظ شــكاية واحــدة وتقــرر متابعــة ناســخين )02( تأديبيــا

جاريــا فــي الباقــي. كمــا تــم التوصــل بقــرار تأديبــي واحــد يق�ضــي بالعــزل مــن مهنــة النســاخة تــم تنفيــذه. 

اإلجراءات املتخذة بمناسبة املسطرة التأديبية للنساخ

العدداإلجراءات املتخذة

2املتابعات

1مقررات الحفظ

1تنفيذ املقررات التأديبية )العزل(

4في طور البحث

8املجموع

7-3- مهنة التراجمة املقبولين لدى املحاكم :

تعتبــر الترجمــة مــن املهــن املســاعدة للقضــاء، ويتجلــى دورهــا فــي نقــل الخطــاب ســواء كان 

شــفويا أو مكتوبــا مــن لغــة أجنبيــة إلــى اللغــة التــي يعتمدهــا القضــاء فــي النطــق بالعدالــة. وتقت�ضــي 

العلــم وإتقــان اللغــة، كمــا تقت�ضــي األمانــة فــي النقــل وعــدم تحريــف الحقيقــة عــن أصلهــا.

وقد نظمها املشرع املغربي ضمن القانون رقم 50.00، وخص مؤسسة النيابة العامة بدور 
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محــوري فــي مراقبــة املهنــة، ابتــداء مــن التأشــير علــى الســجالت ومراقبتهــا وتلقــي الشــكايات والبحــث 

فيهــا، وكلمــا اقت�ضــى األمــر اإلحالــة علــى اللجنــة التأديبيــة، التــي تتــم بقــرار مشــترك بيــن الرئيــس األول 

والوكيــل العــام للملــك لــدى محاكــم االســتئناف. كمــا أوكل املشــرع للنيابــة العامــة الســهر علــى تبليــغ 

املقــرر الصــادر عــن اللجنــة التأديبيــة للمعنــي باألمــر وتنفيــذه. 

 مفصال كما يلي :
ً
وخالل سنة 2019 أنجزت النيابة العامة حوالي 14 إجراء تأديبيا

جدول توضيحي لإلجراءات املتخذة بمناسبة املسطرة التأديبية

العدداإلجراء املتخذ

1مراقبة أعمال التراجمة املقبولين لدى املحاكم

8الشكايات املبحوث فيها

2االستماع للتراجمة

1التقارير املشتركة في املادة التأديبية

1تبليغ املقررات التأديبية

1تنفيذ املقررات التأديبية - اإلنذار

14املجموع

4 - نشاط النيابات العامة لدى املحاكم التجارية :

 مــن االختصاصــات التــي تخولهــا املســاهمة فــي تحقيــق 
ً
أنــاط املشــرع بالنيابــة العامــة عــددا

 إياها مكونا من مكونات املحاكم التجارية1، تسهر على 
ً
األمن االقتصادي وحماية املقاولة. معتبرا

التطبيــق الســليم للمقتضيــات القانونيــة املضمنــة بمدونــة التجــارة، ســيما تلــك املنصــوص عليهــا 

فــي الكتــاب الخامــس املتعلــق بمســاطر صعوبــات املقاولــة، وكــذا املقتضيــات القانونيــة املضمنــة 

بقوانيــن الشــركات وغيرهــا مــن القوانيــن ذات الصلــة بمجــال املــال واألعمــال.

وبصــدور القانــون رقــم 73.17 املتعلــق بتعديــل الكتــاب الخامــس مــن مدونــة التجــارة الخــاص 

1- املــادة 2 و3 مــن القانــون 53.95 القا�ضــي بإحــداث محاكــم تجاريــة، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.97.65 وتاريــخ12 فبرايــر 1997، 
الجريــدة الرســمية عــدد 4.482 وتاريــخ 15 مــاي 1997.
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بمســاطر صعوبــات املقاولــة1، أضحــت النيابــة العامــة تضطلــع بــدور مهــم فــي حمايــة املقــاوالت 

املعســرة إلــى جانــب باقــي األجهــزة القضائيــة )املحكمــة، رئيــس املحكمــة، القا�ضــي املنتــدب ...(. حيــث 

خصــص القانــون اثنتــي عشــرة مــادة توضــح بدقــة اختصاصاتهــا. تشــمل مختلــف املراحــل املتعلقــة 

بمســطرة صعوبــة املقاولــة، ابتــداء مــن الحــق فــي فتــح مســطرتي التســوية القضائيــة )املــادة 578( 

والتصفيــة القضائيــة )املــادة 651(. مــرورا بدورهــا فــي تزويــد القا�ضــي املنتــدب باملعلومــات املفيــدة 

فــي املســطرة )املــادة 674(، والحــق فــي طلــب اســتبدال الســنديك )املــادة 677(، وفــي تحريــك دعــوى 

ســقوط األهليــة التجاريــة )املــادة 749(. وانتهــاء بحقهــا فــي الطعــن باالســتئناف فــي بعــض املقــررات 

املحددة قانونا )املادة 762(. دون إغفال دورها في تفعيل املقتضيات الزجرية املنصوص عليها في 

مدونــة التجــارة، وبالخصــوص متابعــة مرتكبــي الجرائــم املنصــوص عليهــا فــي املــادة 759 مــن مدونــة 

التجــارة2، وتتبــع تنفيــذ العقوبــات املاليــة الــواردة فيهــا )املــادة 742(.

ووفق ما هو مبين في الجدول التالي بلغ عدد اإلجراءات املتخذة من طرف النيابة العامة 

2019 مــا مجموعــه 3.304 إجــراء. فيمــا بلــغ  لــدى محاكــم االســتئناف التجاريــة خــالل ســنة 

عددهــا أمــام املحاكــم التجاريــة مــا قــدره 18670 إجــراء.

النشاط العام للنيابات العامة لدى املحاكم التجارية ومحاكم االستئناف التجارية خالل سنة 2019

القضايا
العدد بمحاكم 

االستئناف 
التجارية

العدد باملحاكم 
التجارية

املجموع

68579647ملتمسات وطلبات النيابة العامة في إطار صعوبة املقاولة

1.05011.58912.639مسطرة القيم

09292املساعدة القضائية

284068الشكايات

2.1584.0646.222املراسالت اإلدارية

2.3062.306-قضايا أخرى

3.30418.67021.974املجموع

1- القانــون رقــم   73.17 بنســخ وتعويــض الكتــاب الخامــس مــن القانــون رقــم 15.95 املتعلــق بمدونــة التجــارة، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.18.26 
وتاريــخ 19 أبريــل 2018، الجريــدة الرســمية عــدد 6.667 وتاريــخ 23 أ بريــل 2018.

2- تجــري املتابعــات الزجريــة املتعلقــة بالجرائــم الــواردة فــي مدونــة التجــارة وكــذا فــي مختلــف القوانيــن املنظمــة ملجــال املــال واألعمــال، مــن طــرف النيابــات العامــة 
لــدى املحاكــم العاديــة وليــس التجاريــة.
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ويتضح من خالل الجدول أعاله أن النيابات العامة لدى املحاكم التجارية تباشر صالحيات 

مهمــة منهــا مــا يتصــل بتقديــم الطلبــات وامللتمســات فــي إطــار القضايــا الرائجــة، ومنهــا مــا تنفــرد بــه 

بالنظــر للصالحيــات التــي يســندها لهــا القانــون.

وتجــب اإلشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن 21.974 إجــراء املتخــذ خــالل ســنة 2019، بوشــر 

 بمــن فيهــم املســؤولين 
ً
مــن طــرف عــدد محــدود مــن قضــاة النيابــة العامــة ال يتجــاوز 25 قاضيــا

القضائيين )5 قضاة نيابة عامة لدى محاكم االستئناف و18 لدى املحاكم التجارية(، فضال 

عن مهام أخرى اضطلعوا بها، وتعذر إحصاؤها كاستقبال املواطنين وتأطير العاملين وتسخير 

القــوة العموميــة لتنفيــذ األحــكام فــي املــادة التجاريــة. ممــا يقت�ســي التفكيــر فــي الرفــع مــن عــدد 

أعضــاء النيابــة العامــة بهــذه املحاكــم، لتمكينهــم مــن مباشــرة جميــع الصالحيــات املخولــة لهــم 

، خاصــة بعــد صــدور القانــون رقــم73.17 املعــدل لنظــام صعوبــات املقاولــة، لضمــان 
ً
قانونــا

حمايــة فعالــة للنظــام العــام االقتصــادي.

أحد عشر - التعاون القضائي الدولي :

أرست االتفاقيات الدولية آليات للتعاون القضائي بين الدول، لتمكن العدالة من مكافحة 

الجريمة والقضاء على اإلفالت من العقاب من جهة. وكذلك لتسهيل إجراءات التقا�ضي بالنسبة 

لألشــخاص املوجوديــن خــارج الحــدود الوطنيــة للدولــة. واملغــرب مــن البلــدان التــي صادقــت علــى 

عــدة اتفاقيــات للتعــاون القضائــي ســواء الثنائيــة أو املتعــددة األطــراف، والتــي تترتــب عنهــا التزامــات 

ومنهــا مؤسســة النيابــة العامــة فــي  للمؤسســات الوطنيــة املعنيــة،   
ً
وانفتاحــا  

ً
تســتوجب انخراطــا

التعــاون القضائــي، ســواء فــي امليــدان املدنــي أو امليــدان الجنائــي1.

1- التعاون القضائي الدولي في املجال الجنائي :

 تشــكل آليــات التعــاون القضائــي الدولــي فــي املــادة الجنائيــة وســيلة فعالــة ملكافحــة الجريمــة، 

وال سيما العابرة للحدود. وفي هذا اإلطار تعمل رئاسة النيابة العامة على تتبع مدى تفعيل مختلف 

 اآلليات املنصوص عليها في القانون الداخلي، أو املقررة بمقت�ضى االتفاقيات الثنائية أو اإلقليمية 

أو الدولية للتعاون القضائي في امليدان الجنائي.

1- املغرب من الدول السباقة إلرساء مؤسسة قا�ضي االتصال، حيث تم تعيين قضاة اتصال مغاربة بدول أوروبية وهي فرنسا وبلجيكا وإسبانيا 
وإيطاليــا واســتقبال قضــاة اتصــال مــن نفــس الــدول، وذلــك لتســهيل التعــاون القضائــي بيــن الســلطات القضائيــة للمملكــة والســلطات القضائيــة 

لهــذه الدول.
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كما تعمل على تفعيل املقتضيات املتعلقة بالتعاون القنصلي بين الدول من قبيل اإلشعار 

بمتابعات ووفيات األشخاص األجانب فوق التراب الوطني.

وخــالل ســنة 2019 باشــرت النيابــة العامــة فــي إطــار التعــاون القضائــي فــي املجــال الجنائــي، 

 .)
ً
عــدة إجــراءات تشــمل اإلنابــات القضائيــة وتبليــغ الطيــات القضائيــة )التــي بلــغ عددهــا 534 طلبــا

باإلضافــة إلــى التســليم املراقــب وتســليم املجرميــن واإلشــعار بوفيــات ومتابعــات األجانــب.

1-1- اإلنابات القضائية الجنائية :

مــن قانــون املســطرة الجنائيــة اإلنابــة القضائيــة فــي امليــدان  و715   714 تنظــم املادتــان 

الجنائي. وتميز بين اإلنابات القضائية الدولية الصادرة عن القضاة املغاربة، واإلنابات القضائية 

الدولية الواردة من الخارج. ويتجلى دور رئاسة النيابة العامة في تلقي اإلنابات القضائية الدولية 

الصادرة عن النيابات العامة بمختلف محاكم اململكة ومراقبة مدى استيفائها للشروط الشكلية 

، بما يقتضيه ذلك من إرجاعها -عند االقتضاء- إلى الجهة القضائية 
ً
واملوضوعية املتطلبة قانونا

الطالبة لتعديلها أو تتميمها. قبل توجيهها إلى السلطات القضائية األجنبية املطلوبة عبر القنوات 

 )الطريق الديبلوما�ضــي أو الســلطة املركزية(. ثم تتبع تنفيذها إلى حين التوصل 
ً
املعمول بها قانونا

بمحاضــر إنجازها.

كمــا تتوصــل رئاســة النيابــة العامــة باإلنابــات القضائيــة الــواردة مــن الســلطات القضائيــة 

األجنبيــة، لدراســتها قبــل إحالتهــا علــى النيابــات العامــة املختصــة بالتنفيــذ، علــى مســتوى محاكــم 

اململكــة. وتحــرص علــى تتبــع عمليــة التنفيــذ إلــى حيــن التوصــل بوثائــق اإلنجــاز. 

والجدير بالذكر أن اإلنابات القضائية الواردة من السلطات القضائية األجنبية يتم تنفيذها 

 للتشــريع املغربــي. 
ً
 بنفــس الطريقــة التــي تنفــذ بهــا اإلنابــات الصــادرة داخــل أرا�ضــي اململكــة، وطبقــا

إال أنهــا ال تنفــذ إذا لــم تكــن مــن اختصــاص الســلطات القضائيــة املغربيــة، أو إذا كان تنفيذهــا مــن 

 شــأنه املســاس بســيادة اململكــة املغربيــة أو أمنهــا أو نظامهــا العــام أو مصالحهــا األخــرى األساســية، 

أو ألسباب أخرى تنص عليها بعض االتفاقيات.
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1-1-1- اإلنابات القضائية الصادرة عن السلطات القضائية املغربية خالل 
سنة 2019 :

وجهــت الســلطات القضائيــة املغربيــة خــالل ســنة  2019 مــا مجموعــه 18 إنابــة قضائيــة إلــى 

نظيراتهــا بعــدة دول أجنبيــة، كمــا يتضــح مــن الجــدول أدنــاه : 

املجموعتعذر اإلنجازفي طور اإلنجازاملنفذةاملحكمة مصدرة اإلنابة

010506املحكمة االبتدائية بطنجة

00303محكمة االستئناف بطنجة

00202املحكمة االبتدائية بالرباط

01001محكمة االستئناف بفاس

00101محكمة االستئناف بالدار البيضاء

00101املحكمة االبتدائية بالجديدة

00011املحكمة االبتدائية بالرشيدية

00101املحكمة االبتدائية بأكادير

00011املحكمة االبتدائية بإنزكان

00101محكمة االستئناف بالناظور

02140218املجموع

وباســتقراء معطيــات الجــدول أعــاله، يتضــح أن النيابــة العامــة باملحكمــة االبتدائيــة بطنجــة 

احتفظــت -كمــا فــي الســنة املاضيــة-  باملرتبــة األولــى فــي إصــدار اإلنابــات القضائيــة الدوليــة، حيــث 

وجهــت خــالل هــذه الســنة 06 إنابــات قضائيــة إلــى الســلطات القضائيــة األجنبيــة مقابــل 08 إنابــات 

قضائية خالل ســنة 2018، متبوعة بالنيابة العامة لدى محكمة االســتئناف بطنجة، 03 إنابات 

قضائيــة خــالل ســنة 2019، وإنابتيــن قضائيتيــن خــالل ســنة 2018. 

 وعمومــا يالحــظ أن النيابــات العامــة ال تعمــد إلــى تفعيــل آليــة اإلنابــة القضائيــة الدوليــة 

، حيــث بلــغ عددهــا خــالل هــذه الســنة 18 إنابــة قضائيــة دولية،وهــو العــدد نفســه الــذي 
ً
إال نــادرا

تــم تســجيله خــالل ســنة 2018. وهــو ال يرقــى إلــى حجــم اإلنابــات القضائيــة األجنبيــة التــي تتوصــل بهــا 

الســلطات القضائيــة املغربيــة.
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2-1-1- اإلنابــات القضائيــة الــواردة مــن الســلطات القضائيــة األجنبيــة خــالل 

ســنة 2019 :

توصلــت الســلطات املغربيــة خــالل ســنة 2019 بمــا مجموعــه 267 إنابــة قضائيــة واردة مــن 

الســلطات القضائيــة األجنبيــة، )25 دولــة(. مقابــل 287 إنابــة قضائيــة أجنبيــة تــم التوصــل بهــا 

خــالل ســنة 2018.

وعلــى غــرار الســنة املاضيــة، ظلــت فرنســا خــالل ســنة 2019، فــي طليعــة الــدول التــي تتوصــل 

منهــا الســلطات القضائيــة املغربيــة بإنابــات قضائيــة بنســبة 28 %. تليهــا بلجيــكا التــي انتقلــت مــن 

 املركــز الثالــث فــي ســنة 2018 إلــى املركــز الثانــي خــالل هــذه الســنة بنســبة 16.8 %. ثــم هولنــدا بنســبة 

13.85 % في املركز الثالث خالل هذه السنة.

وبخصــوص مــآل اإلنابــات القضائيــة املتوصــل بهــا مــن الســلطات القضائيــة األجنبيــة خــالل 

98 % منهــا أحيلــت علــى الســلطات القضائيــة املغربيــة  267، فــإن  2019، والبالــغ عددهــا  ســنة 

املختصــة للتنفيــذ. فــي حيــن تــم إرجــاع 6 إنابــات قضائيــة إلــى وزارة العــدل قصــد إبــالغ الســلطات 

.
ً
املصــدرة بعــدم اســتيفائها الشــروط املتطلبــة قانونــا
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وفيما يلي رسم بياني حول مآل اإلنابات القضائية الواردة :

كما يوضح الرسم املبياني أدناه عدد اإلنابات القضائية املحالة على كل محكمة خالل هذه 

السنة.
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يالحــظ فــي هــذا اإلطــار، أن الدائــرة القضائيــة ملحكمــة االســتئناف بالربــاط تتصــدر الدوائــر 

القضائية املعنية بتنفيذ اإلنابات القضائية األجنبية، وذلك بحكم اختصاصها الوطني في قضايا 

اإلرهــاب وغســل األمــوال. حيــث أحيلــت عليهــا 94 إنابــة قضائيــة مــن ضمــن 261 إنابــة، املحالــة علــى 

باقــي النيابــات العامــة بمحاكــم اململكــة. و هــو نفــس العــدد الــذي أحيــل عليهــا خــالل الســنة املاضيــة 

)2018( حيــث عهــد إليهــا بتنفيــذ 94  إنابــة قضائيــة مــن ضمــن 270 إنابــة قضائيــة، تليهــا النيابــة 

العامــة بدائــرة محكمــة االســتئناف بالــدار البيضــاء ب 68 إنابــة قضائيــة.

2-1- تبليغ الطيات القضائية الدولية :

تحــرص النيابــات العامــة علــى تبليــغ الطيــات القضائيــة الدوليــة كلمــا تعلــق األمــر بشــخص 

. ويتــم فــي هــذا اإلطــار، مراعــاة 
ً
 أو معنويــا

ً
 ذاتيــا

ً
يتواجــد خــارج تــراب اململكــة، ســواء كان شــخصا

اإلجــراءات والطريقــة املنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــات التعــاون القضائــي فــي امليــدان الجنائــي، التــي 

تربــط اململكــة املغربيــة مــع باقــي الــدول. وفــي حالــة انعدامهــا، يتــم تطبيــق القانــون الداخلــي أو مبــدأ 

املعاملــة باملثــل.

توزيع الطيات القضائية في املادة الجنائية الصادرة خالل سنة 2019 حسب املحاكم

عدد الطياتاملحكمةعدد الطياتاملحكمة

2محكمة االستئناف بفاس16محكمة االستئناف بمراكش

2محكمة االستئناف بالراشيدية3املحكمة االبتدائية بوجدة

1املحكمة االبتدائية بالصويرة3املحكمة االبتدائية بتيزنيت

1املحكمة االبتدائية بسيدي قاسم2املحكمة االبتدائية بالرشيدية

1املحكمة االبتدائية بخريبكة2املحكمة االبتدائية بأكادير

1محكمة االستئناف بالناظور2املحكمة االبتدائية بشفشاون

1محكمة االستئناف بتطوان2محكمة االستئناف بالدار البيضاء

39املجموع
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 إلــى 
ً
 دوليــا

ً
 جنائيــا

ً
 قضائيــا

ً
خــالل ســنة 2019، وجهــت النيابــات العامــة عبــر رئاســتها 39 طيــا

الســلطات القضائيــة األجنبيــة. وتأتــي النيابــة العامــة لــدى محكمــة االســتئناف بمراكــش فــي املقدمــة 

 خــالل هــذه 
ً
 مهمــا

ً
.  كمــا عــرف عــدد الطيــات القضائيــة الصــادرة تراجعــا

ً
 جنائيــا

ً
 قضائيــا

ً
بـــ 16 طيــا

 .
ً
 دوليــا

ً
 جنائيــا

ً
 قضائيــا

ً
الســنة مقارنــة بالســنة املاضيــة، حيــث بلــغ عددهــا 517 طيــا

ومــن جهــة أخــرى فــإن أغلــب الطيــات القضائيــة الصــادرة عــن الســلطات املغربيــة والتــي تــم 

 ،
ً
 قضائيــا

ً
توجيههــا بواســطة رئاســة النيابــة العامــة، وجهــت إلــى فرنســا. حيــث بلــغ عددهــا 12 طيــا

تليهــا اململكــة العربيــة الســعودية ب 5 طيــات قضائيــة، ثــم الجزائــر ب 4 طيــات قضائيــة، وإســبانيا 

وهوالنــدا ب 3 طيــات1.

وفيما يلي توزيع الطيات القضائية الصادرة حسب املآل

النسبةالعدداملآل

46 %18تعذر اإلنجاز

44 %17في طور اإلنجاز

10 %4منجز

100 %39املجموع

وبخصــوص تنفيــذ الطيــات القضائيــة الصــادرة عــن النيابــات العامــة فيالحــظ، أنــه تــم تبليــغ 

 فــي طــور اإلنجــاز. وبالتالــي 
ً
 قضائيــا

ً
4 طيــات قضائيــة بينمــا تعــذر تبليــغ 18 طيــا ، فــي حيــن ظــل17 طيــا

فــإن نســبة التبليــغ لــم تتجــاوز 10 %. وهــي نســبة ضئيلــة ال تتناســب مــع الجهــود املبذولــة مــن طــرف 

الســلطات القضائيــة الوطنيــة لتنفيــذ الطيــات القضائيــة الدوليــة القادمــة مــن الخــارج.

أما بالنسبة للطيات القضائية الواردة من السلطات القضائية األجنبية، وكما هو مبين في 

 .
ً
 قضائيــا

ً
الجــدول أدنــاه، فيالحــظ أن أغلبهــا صــادر عــن الســلطات القضائيــة الجزائريــة بـــ 117 طيــا

 قضائيــا. ثــم مــن فرنســا بـــ 15 طيــا 
ً
تليهــا الطيــات الــواردة مــن الســلطات القضائيــة التركيــة بـــ 23 طيــا

قضائيــا، وإســبانيا بـــ 10 طيــات قضائيــة.

1- وجهت باقي الطيات إلى كل من الكويت وبلجيكا وتركيا وبريطانيا بطيين إثنين، وطي واحد إلى كل من أملانيا وإيرالندا وتونس.
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الطيات القضائية الواردة خالل سنة 2019 حسب الدول
العددالدولةالعددالدولة

7سويسرا117الجزائر

7هولندا23تركيا

2أملانيا15فرنسا

2بلجيكا10إسبانيا

1البرازيل9تونس

1إيرلندا8البرتغال

1الدنمارك7إيطاليا

210املجموع

وقد عرف عدد الطيات القضائية الجنائية الواردة من السلطات القضائية األجنبية خالل 

 مقابل 
ً
 قضائيا

ً
 مقارنة بالسنة املاضية. حيث تم التوصل بـ 210 طيا

ً
 ملحوظا

ً
سنة 2019 ارتفاعا

، فــي حيــن ال زال 
ً
 قضائيــا

ً
 ســنة 2018. تــم تبليــغ 35 منهــا، وتعــذر تبليــغ 45 طيــا

ً
 قضائيــا

ً
127 طيــا

الباقــي فــي طــور التبليغ1.

وتجدر اإلشارة إلى أن تعذر تبليغ الطيات القضائية سواء الصادرة عن السلطات القضائية 

املغربية أو الواردة عليها يعزى باألساس إلى عدم التقيد باملقتضيات القانونية املتعلقة بشكليات 

التبليغ وآجاله التي تكون في بعض األحوال، أقصر مما تتطلبه عملية التبليغ.

ويالحــظ مــن القــراءة الســريعة لوضعيــة تبليــغ الطيــات القضائيــة بالخــارج، أن مشــكل تبليــغ 

 لنجاعــة العدالة، على 
ً
األحــكام واالســتدعاءات والطيــات القضائيــة املختلفــة، يعتبــر عائقــا حقيقيــا

الصعيــد الدولي.

3-1- متابعة األجانب :

للعالقــات  فيينــا  اتفاقيــة  تفرضهــا  التــي  املغربيــة  للمملكــة  الدوليــة  لاللتزامــات   
ً
تنفيــذا

القنصليــة، وكــذا بعــض االتفاقيــات الثنائيــة التــي أبرمتهــا اململكــة املغربيــة مــع بعض الدول، عملت 

رئاســة النيابــة العامــة خــالل ســنة 2019 علــى تتبــع قضايــا األجانــب املتابعيــن أمــام املحاكــم املغربيــة 

 على النيابة العامة لدى املحكمة االبتدائية بتازة باعتبارها أكبر نسبة 
ً
 قضائيا

ً
 به، تمت إحالة 33 طيا

ً
 متوصال

ً
 قضائيا

ً
1- ومن ضمن 210 طيا

مسجلة على صعيد محاكم اململكة، تليها كل من النيابة العامة باملحكمة االبتدائية بفاس ووجدة بـ 16 طيا قضائيا لكل منها.
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وإشعار مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج بوضعيتهم 

فــي إبانــه، مــن أجــل تبليــغ البعثــات القنصليــة األجنبيــة بذلــك.

وفــي هــذا الصــدد، وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه فــإن عــدد متابعــات األجانــب خــالل ســنة 

2019، ناهــز 6.302 متابعــة. وهــو مــا يؤشــر علــى جهــد ملحــوظ تباشــره النيابــات العامــة لضمــان 

التنفيــذ الســليم لالتفاقيــات الدوليــة بشــأن العالقــات القنصليــة )اتفاقيــة فيينــا(.

وعلــى مســتوى نوعيــة الجرائــم املتابــع مــن أجلهــا األجانــب، يالحــظ أيضــا أن 12.86 % مــن 

هــؤالء تمــت متابعتهــم فــي حالــة اعتقــال. وإذا مــا اســتثنينا جرائــم اإلقامــة غيــر الشــرعية والهجــرة 

الســرية باعتبارهــا الجرائــم األكثــر شــيوًعا، فــإن جرائــم املخــدرات املرتكبــة مــن طــرف األجانــب فــوق 

التــراب الوطنــي، ســجلت 418 متابعــة أي بنســبة 6,63 % مــن اإلشــعارات املوجهــة إلــى الســلطات 

القنصليــة األجنبيــة، تأتــي بعدهــا جرائــم النصــب بـــ 139 متابعــة أي بنســبة 2,20 %.

ومــن أجــل التفعيــل الجيــد اللتزامــات اململكــة لالتفاقيــة، عملــت رئاســة النيابــة العامــة خــالل 

هــذه الســنة علــى توجيــه رســالة دوريــة عــدد 39 ر.ن.ع بتاريــخ 26 شــتنبر 2019 إلــى الــوكالء العاميــن 

للملك لدى محاكم االستئناف ووكالء امللك لدى املحاكم االبتدائية ترمي إلى إشعار رئاسة النيابة 

العامة بجميع املتابعات في حق األجانب.   

عدد األجانب املتابعين أمام املحاكم املغربية حسب الجنس خالل سنة 2019

املجموع العاممحاكم االستئنافاملحاكم االبتدائيةالجنس

في حالة سراح
4.566494.615الذكور

8733876اإلناث

في حالة اعتقال
618145763الذكور

44448اإلناث

6.302املجموع 
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عدد األجانب املتابعين أمام املحاكم املغربية حسب نوع الجريمة خالل سنة 2019

املجموعالجريمة

418مخدرات

79السرقة

7القتل

27االتجار في البشر

10الجرائم ضد األطفال

2االغتصاب

139النصب

5.620جرائم أخرى

6.302

4-1- اإلشعار بوفيات األجانب باملغرب :

تتلقــى رئاســة النيابــة العامــة اإلشــعارات بوفيــات األجانــب املســجلة فــوق التــراب املغربــي 

 للمــادة 37 مــن اتفاقيــة فيينــا للعالقــات 
ً
مــن مختلــف النيابــات العامــة بمحاكــم اململكــة. وتنفيــذا

القنصلية، تعمل الرئاســة على إشــعار الســلطات القنصلية للدول التي يحمل املتوفون جنســيتها. 

وفي هذا الصدد، وكما هو مبين في الجدول التالي، فقد بلغ عدد وفيات األجانب خالل سنة 

2019 مــا مجموعــه 405 حالــة وفــاة، 71 %  منهــا مــن الذكــور و29 %  مــن اإلنــاث. كمــا أن 97 % مــن 

 رشداء.
ً
الوفيات تخص أشخاصا

وبخصــوص ســبب الوفــاة، تجــدر اإلشــارة إلــى أن 52 % مــن الوفيــات املســجلة تعــد وفيــات 

طبيعيــة مقابــل 48 % منهــا جــاءت نتيجــة أســباب غيــر طبيعيــة )إمــا نتيجــة حــوادث ســير أو أفعــال 

جرميــة أو غــرق أو ســقوط عر�ضــي أو انتحــار أو غيرهــا(، وحظيــت بالتتبــع مــع النيابــات العامــة 

املختصــة، كمــا تمــت إحالــة التقاريــر الطبيــة املنجــزة بشــأنها علــى الســلطات القنصليــة املعنيــة.
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إحصاء عدد األجانب املتوفين داخل التراب املغربي خالل سنة 2019

املجموع العاممحاكم االستئنافاملحاكم االبتدائية

ية
س

جن
ال

1588103فرنسية

31013إسبانية

92736سينغالية

86167253أخرى

س
جن

67221288الذكورال

4671117اإلناث

ن
س

111284395رشداءال

2810قاصرون

5-1- شكايات األجانب :

 لشــكايات وتظلمــات األجانــب ســواء كانــوا مقيميــن 
ً
 كبيــرا

ً
تولــي رئاســة النيابــة العامــة اهتمامــا

باملغرب أو خارجه، وذلك عبر تلقي شكاياتهم ودراستها قبل إحالتها على النيابات العامة املختصة 

 من مختلف النيابات العامة 
ً
التخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة بشأنها، علما أنها تتوصل أيضا

بمحاكم اململكة بإشــعارات تتعلق بشــكايات األجانب املقدمة مباشــرة أمامها. 

ويشــير الجــدول أدنــاه إلــى معطيــات إحصائيــة تتعلــق بعــدد األجانــب الذيــن تقدمــوا بشــكايات 

خــالل ســنة 2019.

الشكايات املسجلة مباشرة بالنيابات 
العامة

الشكايات املتوصل بها عبر رئاسة النيابة 
العامة

61778املسجل باملحاكم االبتدائية

37822املسجل بمحاكم االستئناف

900 654 املجموع

58 %42 %النسبة

1.554املجموع العام
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بلــغ   2019 أن عــدد شــكايات األجانــب املســجلة خــالل ســنة   واملالحــظ فــي هــذا الصــدد، 

مــا مجموعــه 1.554 شــكاية1، 42 % منهــا قدمــت مباشــرة أمــام النيابــات العامــة بمختلــف محاكــم 

اململكــة، فيمــا توصلــت هــذه األخيــرة ب 900 شــكاية محالــة مــن رئاســة النيابــة العامــة. وباملقارنــة 

مــع الســنة املاضيــة، يالحــظ أن عــدد شــكايات األجانــب قــد ارتفــع بشــكل ملحــوظ، حيــث لــم تســجل 

برســم ســنة 2018 ســوى 58 شــكاية.

وتتعــدد الجرائــم موضــوع الشــكايات التــي تقــدم بهــا األجانــب. ويبــدو أن أبرزهــا الشــكايات مــن 

أجــل النصــب والســرقة والتهديــد بالعنــف، ثــم العنــف ضــد النســاء، واالعتــداءات الجنســية، فــي 

 مهما من 
ً
حين تتمحور باقي الشكايات حول جنح مختلفة بنسب متفاوتة. مع اإلشارة إلى أن عددا

هــذه الشــكايات كان املشــتكى بهــم كذلــك أجانــب.

وقد تمت إحالة هذه الشكايات على الجهات القضائية املختصة لدراستها والبحث بشأنها، 

وفــي مقدمتهــا دائــرة محكمــة االســتئناف بالربــاط، تليهــا دائــرة محكمــة االســتئناف بــكل مــن مراكــش 

وطنجــة وأكاديــر وفــاس، ثــم باقــي الدوائــر القضائيــة األخرى.

1- بخصــوص طبيعــة املشــتكين األجانــب، فقــد بلــغ عــدد الشــكايات التــي تقــدم بهــا األشــخاص الذاتيــون 1458 شــكاية فــي حيــن بلــغ عــدد شــكايات 
األشــخاص املعنوييــن 96 شــكاية.
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وبخصــوص تتبــع مــآل الشــكايات املســجلة هــذه الســنة، تقــرر حفــظ 17.7 % منهــا، وإجــراء 

املتابعة في 21.6 %، فيما تمت إحالة 21 شــكاية لالختصاص، أما باقي الشــكايات فالزالت في طور 

البحــث لــدى مصالــح الشــرطة القضائيــة.

وفيما يلي توزيع الشكايات حسب االجراءات املتخذة بشأنها :

6-1- تسليم املجرمين :

تعتبــر مســطرة تســليم املجرميــن مــن أهــم آليــات التعــاون القضائــي الدولــي فــي املــادة الجنائيــة. 

فهي تهدف إلى مكافحة الجريمة والحد من انتشارها ومنع اإلفالت من العقاب. إذ بمقتضاها تقوم 

دولة )الدولة املطلوبة( بتسليم شخص موجود فوق إقليمها إلى دولة أخرى )الدولة الطالبة( من 

أجل محاكمته عن جريمة متهم بها، أو لتنفيذ حكم صدر عليه من إحدى محاكمها.

وأمــا األســاس القانونــي لتفعيــل هــذه اآلليــة فهــو االتفاقيــات الثنائيــة أو اإلقليميــة أو الدوليــة 

 فيهــا، وفــي حالــة عــدم وجــود اتفاقيــة يتــم الرجوع للقانون 
ً
املتعلقــة بالتســليم، التــي تعــد بالدنــا طرفــا

 إلــى مبــدأ املعاملــة باملثــل.
ً
الداخلــي للدولــة املطلوبــة لتطبيــق أحكامــه، اســتنادا
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وتضطلــع رئاســة النيابــة العامــة بــدور كبيــر فــي تفعيــل هــذه اآلليــة، باعتبارهــا تشــرف علــى 

النيابــات العامــة ســواء فــي تنفيــذ األوامــر باالعتقــال املؤقــت املســتندة إلــى األوامــر الدوليــة بالبحــث 

وبإلقــاء القبــض. أو فــي تهييــئ طلبــات التســليم وإعــداد األوامــر الدوليــة بإلقــاء القبــض. كمــا تواكــب 

النيابــة العامــة لــدى محكمــة النقــض إجــراءات التســليم، حيــث تحيــل الطلبــات بهــذا الشــأن إلــى 

الغرفــة الجنائيــة وتعمــل علــى تتبعهــا فــي كل مراحلهــا إلــى حيــن صــدور قــرار املحكمــة بإبــداء الــرأي 

فــي طلــب التســليم، وإحالــة القــرار علــى الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالعــدل مــن أجــل اتخــاذ القــرار 

اإلداري املناســب بشــأنه.

كمــا عملــت رئاســة النيابــة العامــة علــى توجيــه مجموعــة مــن الكتــب والدوريــات للنيابــات 

العامــة ســواء كانــت جهــة مصــدرة للطلــب أو مســتقبلة لــه، دعتهــا مــن خاللهــا إلــى الســهر علــى تجهيــز 

طلبــات التســليم وفــق مــا يتطلبــه األمــر مــن ســرعة، أخــذا بعيــن االعتبــار اآلجــال املنصــوص عليهــا فــي 

اتفاقيــات التعــاون القضائــي الدولــي والتــي تعــد بالدنــا طرفــا فيهــا.

1-6-1- طلبات التسليم الواردة من السلطات القضائية األجنبية :

تقوم رئاسة النيابة العامة باإلجراءات التالية في طلبات التسليم الواردة من السلطات 

القضائية األجنبية :

تلقــي إشــعارات إمــا مــن النيابــة العامــة املختصــة أو مــن اإلدارة العامــة لألمــن الوطنــي • 

بإيقــاف مواطنيــن أجانــب موضــوع أمــر دولــي بالبحــث وإلقــاء القبــض بالتــراب املغربــي؛

تتبع تنفيذ مسطرة االعتقال املؤقت من قبل وكيل امللك املختص؛• 

إشــعار الدولــة مصــدرة األمــر الدولــي بالبحــث وإلقــاء القبــض بإيقــاف الشــخص موضــوع • 

األمــر الدولــي بالتــراب املغربــي ودعوتهــا بتقديــم طلــب رســمي للتســليم عبــر وزارة العــدل؛

إحالــة طلــب التســليم والوثائــق املتوصــل بهــا مــن الدولــة الطالبــة، علــى الغرفــة الجنائيــة • 

ملحكمــة النقــض إلبــداء الــرأي فــي طلــب التســليم؛

إحالة قرار الغرفة املذكورة على السلطة الحكومية املكلفة بالعدل، ملباشرة اإلجراءات • 

اإلدارية للتسليم )عادة ما يتم إعداد مرسوم بتسليم الشخص أو رفض التسليم ...(؛

التنسيق لتنفيذ مرسوم التسليم بنقل الشخص املطلوب إلى الدولة الطالبة.• 



التقرير الثالث لرئيس النيابة العامة

208

وفيمــا مــا يلــي إحصائيــات تتعلــق بتنفيــذ طلبــات التســليم الــواردة عــن الســلطات القضائيــة 

األجنبيــة خــالل ســنة 2019.

إحصائيات بتنفيذ طلبات التسليم الواردة عن السلطات القضائية األجنبية خالل سنة 2019

املجموعفي طور اإلنجازاملنفذةالدولة

01616الجزائر
21416فرنسا
044إيطاليا
134إسبانيا
224قطر

123بلجيكا
022الدانيمارك
022البرتغال
112موريتانيا

112اإلمارات العربية املتحدة
202تونس
011الكويت
011سويسرا
011روسيا
011السويد
011مصر

011البرازيل
011الواليات املتحدة األمريكية

011غينيا
101لكسمبورغ

101هولندا

125567املجموع

يتضــح مــن خــالل الجــدول الســابق أن طلبــات التســليم الــواردة عــن الســلطات القضائيــة 

 
ً
 للتســليم. تأتي فرنســا والجزائر في مقدمتها ب 16 طلبا

ً
األجنبية خالل ســنة 2019، بلغت 67 طلبا

لــكل واحــدة منهمــا. تليهمــا إســبانيا وإيطاليــا وقطــر ب 4 طلبــات لــكل واحــدة منهمــا. وقــد نفــذ مــن هــذه 

الطلبات 12 طلبا، وذلك في إطار التفاعل اإليجابي للسلطات املغربية مع طلبات التسليم الواردة 

عليهــا مــن الســلطات القضائيــة األجنبيــة درء لإفــالت مــن العقــاب.
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وباملقارنــة مــع ســنة 2018، يالحــظ أن عــدد طلبــات التســليم الــواردة خــالل ســنة 2019 قــد 

سجل ارتفاعا طفيفا تقدر نسبته ب 8 %. وهو األمر الذي يعكس أهمية آلية التسليم في مكافحة 

الجريمــة، وعــدم حيلولــة الحــدود الجغرافيــة دون ذلــك.

ورغــم أن األرقــام ال تعكــس بشــكل جلــي مســتوى النجاعــة القضائيــة التــي تعطيهــا الســلطات 

القضائيــة واإلداريــة املغربيــة لهــذه اآلليــة، فإنهــا تظــل وســيلة ناجعــة، ولكنهــا معقــدة وتتطلــب وقتــا 

، بسبب كثرة اإلجراءات ودقتها من جهة، وكذلك بسبب كثرة املتدخلين فيها وتنوع إجراءاتها 
ً
طويال

بيــن اإلداري والقضائــي مــن جهــة أخــرى. بــل إن العديــد مــن املســاطر تعــرض علــى اآلليــات الدوليــة 

لحمايــة حقــوق اإلنســان.

2-6-1- طلبات التسليم الصادرة عن السلطات املغربية :

 مهمة بخصوص طلبات التسليم الوطنية، أبرزها :
ً
تباشر رئاسة النيابة العامة أدوارا

تلقــي إشــعارات الــدول األجنبيــة بتوقيــف شــخص موضــوع أمــر دولــي بالبحــث وإلقــاء • 

املغربــي؛ القبــض صــادر عــن القضــاء 

إشــعار النيابة العامة املختصة بإيقاف الشــخص موضوع األمر الدولي بالخارج ودعوتها • 

إلعداد طلب رسمي للتسليم؛

إحالة طلب التسليم الرسمي بعد التوصل به من النيابة العامة مرفقا بنسخة مترجمة • 

إلى الدولة التي تم فيها إيقاف الشخص موضوع األمر الدولي؛

إشــعار النيابــة العامــة املختصــة بموافقــة أو بعــدم موافقــة الدولــة املطلوبــة علــى طلــب • 

التســليم؛

التنســيق مــع املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي ووزارة العــدل لتفعيــل قــرار املوافقــة علــى • 

التســليم بنقــل الشــخص املطلــوب إلــى املغــرب وإيداعــه بإحــدى املؤسســات الســجنية 

التابعــة لنفــوذ النيابــة العامــة املختصــة.
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عدد طلبات التسليم الصادرة عن السلطات املغربية خالل سنة 2019

املجموعفي طور اإلنجازاملنفذةالدولة

42327إسبانيا
101بنما
101تركيا
202أملانيا
123إيطاليا
011بريطانيا
011بلجيكا
011الجزائر

101سلوفينيا
011الواليات املتحدة األمريكية

3811فرنسا
044هولندا

022السينغال
134356املجموع

بلغــت طلبــات التســليم الصــادرة عــن الســلطات القضائيــة املغربيــة خــالل ســنة 56،2019 

 
ً
 خــالل ســنة 2018، فــي حيــن ال يــزال 43 طلبــا

ً
، مقابــل 12 طلبــا

ً
. نفــذ منهــا مــا مجموعــه 13 طلبــا

ً
طلبــا

فــي طــور اإلنجــاز.

ويبدو من الجدول أعاله أن أكثر من 48 % من الطلبات تم توجيهها إلى السلطات القضائية 

.)
ً
اإلسبانية )27 طلبا للتسليم(، ثم فرنسا بحوالي 20 % )11 طلبا

والبد من اإلشارة في هذا الصدد إلى أن النيابات العامة حريصة على تجهيز طلبات التسليم 

الصــادرة عنهــا داخــل اآلجــال املنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــات التعــاون القضائــي الدولــي التــي أبرمتهــا 

 فيهــا، وكــذا علــى موافــاة الســلطات القضائيــة للــدول املطلوبــة باملعلومــات 
ً
اململكــة أو التــي تعــد طرفــا

التكميلية التي تطلبها من أجل تنفيذ هذه الطلبات، بما يتناسب مع اإلجراءات املسطرية املعمول 

بهــا فــي تلك الدول.
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7-1- األوامر الدولية بالبحث وإلقاء القبض :

لتنفيذ مسطرة تسليم املجرمين، خول املشرع املغربي للنيابات العامة إمكانية إصدار أوامر 

دوليــة بالبحــث وإلقــاء القبــض طبقــا ملقتضيــات املادتيــن 40 و49 مــن قانــون املســطرة الجنائيــة، 

وذلــك قصــد البحــث عــن األشــخاص املتواجديــن فــي حالــة فــرار واملرتكبيــن لجرائــم يعاقــب عليهــا 

القانــون بعقوبــة حبســية جنحيــة أو بعقوبــة أشــد. وهــي نفــس اإلمكانيــة املخولــة لقضــاة التحقيــق.

وفي هذا الصدد تقوم رئاسة النيابة العامة بمراقبة األوامر الدولية بالبحث وإلقاء القبض 

الصــادرة عــن النيابــات العامــة بالنظــر ملــا يمكــن أن يترتــب عنهــا مــن مســاس بحريــات األشــخاص. 

 ألن األمــر الدولــي بإلقــاء القبــض قــد يتخــذ فــي بدايــة البحــث التمهيــدي – فــي بعــض األحــوال – 
ً
ونظــرا

أو أن النيابات العامة، قد تضطر ألسباب تتعلق بقطع التقادم، إلى املطالبة بالتحقيق أو اإلحالة 

علــى القضــاء، فــإن األوامــر الدوليــة الصــادرة بإلقــاء القبــض تظــل ســارية، ومتــى ألقــي القبــض علــى 

املعني باألمر بالخارج، تكون النيابة العامة غير مختصة ملباشرة إجراءات التسليم. وأحيانا تتقادم 

الدعــوى العموميــة قبــل إلقــاء القبــض علــى املعنــي باألمــر بالخــارج، ممــا يجعــل تنفيــذ األمــر الدولــي 

 مــن كل محتــوى. وفــي هــذا اإلطــار وجــه رئيــس النيابــة العامــة رســالة دوريــة عــدد 30س/ ر.ن.ع 
ً
فارغــا

بتاريخ 19 يونيو 2018 إلى النيابات العامة يحثها من خاللها على ضرورة إلغاء األوامر الدولية التي 

حيلــت ملفاتهــا علــى هيــآت التحقيــق أو هيــآت الحكــم أو التــي تقادمــت الدعــوى العموميــة بشــأنها1.
ُ
أ

أصــدرت النيابــات العامــة مــا  وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي،   ،2019 وخــالل ســنة 

 عــن املحاكــم االبتدائيــة مــن 
ً
37 منهــا صــادرا  بالبحــث وإلقــاء القبــض. 

ً
 دوليــا

ً
73 أمــرا مجموعــه 

 علــى مســتوى محاكــم االســتئناف، يهــم بالخصــوص 
ً
 صــادرا

ً
أجــل االتجــار فــي املخــدرات. و36 أمــرا

جرائــم الســرقة املوصوفــة واالتجــار فــي املخــدرات واالتجــار بالبشــر.

1- تفعيــال ملقتضيــات هــذه الدوريــة يتعيــن علــى النيابــات العامــة مراقبــة األوامــر الدوليــة بالبحــث وإلقــاء القبــض الصــادرة عنهــا، والعمــل علــى إلغائهــا 
كلما تبين لها أن الدعوى العمومية قد طالها التقادم أو لوفاة الشخص املعني بها، كما يتعين عليها اتخاذ كافة اإلجراءات القاطعة للتقادم من 
قبيــل اإلحالــة علــى هيــآت التحقيــق والحكــم إذا كان ذلــك ممكنــا قانونــا مــع حرصهــا علــى إشــعار رئاســة النيابــة العامــة بهــذه اإلجــراءات املتخــذة مــن 
قبلها لتتمكن من االطالع عليها وأخذها بعين االعتبار في إطار تتبعها وتدبيرها لهذه األوامر الدولية بالبحث وإلقاء القبض على املستوى املركزي، 

خاصــة وأنهــا تتوفــر علــى خليــة للتتبــع وكــذا قاعــدة بيانــات مركزيــة يتــم تدبيرهــا مــن خــالل تطبيــق معلوماتي معد لهذا الغرض.
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األوامر الدولية البحث وإلقاء القبض الصادرة حسب املحكمة مصدرة األمر خالل سنة 2019

العدداملحكمةالعدداملحكمة

9محكمة االستئناف بالناظور9محكمة االستئناف بالرباط

5املحكمة االبتدائية الزجرية بالدار البيضاء1محكمة االستنئاف بأكادير

5محكمة االستئناف بتطوان3املحكمة االبتدائية بأكادير

4املحكمة االبتدائية بتطوان1املحكمة االبتدائية بآسفي

4املحكمة االبتدائية بالناظور1املحكمة االبتدائية بمكناس

1املحكمة االبتدائية بوجدة4محكمة االستئناف بطنجة

3املحكمة االبتدائية بفاس13املحكمة االبتدائية بطنجة

2محكمة االستئناف ببني مالل4محكمة االستئناف بوجدة

1املحكمة االبتدائية بالعيون
1محكمة االستئناف بمكناس 

2محكمة االستئناف بخريبكة

73املجموع

ويتبيــن مــن الجــدول الســابق أن الدوائــر القضائيــة ملحاكــم االســتئناف بطنجــة والربــاط 

والناظــور قــد أصــدرت أكبــر عــدد مــن األوامــر الدوليــة بالبحــث وإلقــاء القبــض )13 لطنجــة و9 لــكل 

مــن الربــاط والناظــور(.

وبخصــوص تنفيــذ هــذه األوامــر الدوليــة إللقــاء القبــض التــي أصدرتهــا الســلطات القضائيــة 

املغربيــة، فقــد تــم إيقــاف 12 شــخصا مبحوثــا عنــه فــي أربــع دول أوروبيــة وفــق التفصيــل املحــدد 

أدنــاه.
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 األوامر الدولية بإلقاء القبض الصادرة عن السلطات األجنبية خالل سنة 2019 

في حق املواطنين املغاربة والتي شكلت موضوع إشعار من الجهات املختصة :

عدد األوامرالدولة

6فرنسا

3إسبانيا

2بلجيكا

1هولندا

12املجموع

8-1- الشكاية الرسمية :

تشــكل الشــكايات الرســمية إحــدى اآلليــات القانونيــة لتفعيــل مبــدأ عــدم اإلفــالت مــن 

فــي إطــار تنفيــذ االلتزامــات الدوليــة لبالدنــا، الشــكايات  العقــاب. وتتلقــى رئاســة النيابــة العامــة، 

الرسمية الواردة من السلطات القضائية األجنبية، واملوجهة ضد املغاربة الذين يرتكبون جرائم 

تخضــع الختصــاص دول أخــرى، وتحيلهــا علــى النيابــات العامــة املختصــة بمحاكــم اململكــة التخــاذ 

اإلجــراءات القانونيــة املناســبة فــي شــأنها مــع الحــرص علــى إشــعار الجهــة املصــدرة باملــآل. بمــا فــي ذلــك 

البحــث فــي تلــك الشــكايات واملتابعــة مــن أجلهــا وتتبــع املحاكمــات وتنفيــذ األحــكام.
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كما تقوم رئاسة النيابة العامة بتوجيه الشكايات الرسمية التي تتقدم بها النيابات العامة 

باململكــة إلــى الســلطات القضائيــة األجنبيــة، فــي حالــة ارتــكاب أجانــب لجرائــم تخضــع الختصــاص 

والســيما حينمــا يتعــذر تســليمهم ألســباب  وفرارهــم إلــى بلدانهــم،  الســلطة القضائيــة املغربيــة، 

مختلفــة، مــن أبرزهــا حملهــم لجنســية البلــد املعنــي، وتعــذر تســليمهم بســبب ذلــك.

وخالل سنة 2019 أصدرت النيابات العامة املغربية 6 شكايات رسمية.

وفيما يلي جدول تفصيلي بعدد الشكايات الرسمية الصادرة والواردة برسم سنة  2019 :

عدد الشكايات الرسمية الصادرة عن السلطات املغربية برسم سنة 2019

عدد الشكايات الرسمية الصادرة عن السلطات املغربية برسم سنة 2019

املجموعالحفظفي طور اإلنجازاملنفذةالدولة

0101فرنسا

0202إسبانيا

0202هولندا

0101السعودية

0606املجموع

عدد الشكايات الرسمية الواردة من السلطات القضائية األجنبية برسم سنة 2019

عدد الشكايات الرسمية الواردة من السلطات القضائية األجنبية برسم 2019

املجموعفي طور اإلنجازاملنفذةالدولة

31316فرنسا

077إسبانيا

022بلجيكا

011إيطاليا

022أملانيا

112الجزائر

011تونس

011اإلمارات

011عمان

42933املجموع
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وفي هذا الصدد، أصدرت السلطات القضائية املغربية سنة 2019 ما مجموعه 6 شكايات 

رســمية كلهــا مــا زالــت فــي طــور اإلنجــاز. بينمــا بلــغ عــدد الشــكايات الرســمية الــواردة مــن الســلطات 

القضائيــة األجنبيــة فــي نفــس الســنة 33 شــكاية. نفــذت منهــا أربــع شــكايات. ومــا زالــت 29 شــكاية 

رســمية فــي طــور اإلنجــاز. وتتعامــل النيابــات العامــة -ومختلــف األجهــزة القضائيــة- مــع هــذه اآلليــة 

 بمآلهــا.
ً
بالجديــة املطلوبــة. وتحيــط الســلطات القضائيــة األجنبيــة علمــا

ويسجل بهذا الخصوص ارتفاع في عدد الشكايات الواردة من السلطات القضائية األجنبية 

علــى الســلطات القضائيــة املغربيــة، حيــث انتقــل العــدد مــن 29 شــكاية برســم ســنة 2018 إلــى 33 

شــكاية رســمية ســنة 2019، وهــو مــا يعكــس الثقــة واملصداقيــة التــي يحظــى بهــا القضــاء املغربــي مــن 

قبل الســلطات القضائية األجنبية.

9-1- التسليم املراقب :

فــي إطــار االلتــزام بمقتضيــات االتفاقيــات الثنائيــة والدوليــة التــي تعــد اململكــة املغربيــة طرفــا 

فيهــا. ومــن منطلــق حرصهــا علــى املســاهمة فــي تفكيــك التنظيمــات اإلجراميــة العابــرة للحــدود، والتــي 

تنشــط في مجال تهريب املخدرات ومكافحة الجرائم الجمركية على الخصوص، تحرص النيابات 

العامــة بمحاكــم االســتئناف علــى تنفيــذ طلبــات التســليم املراقــب التــي تتوصــل بهــا مــن طــرف 

الســلطات األجنبيــة بعــد موافقــة رئاســة النيابــة العامــة علــى ذلــك. 

ويقصــد بالتســليم املراقــب الســماح بعبــور شــحنة غيــر مشــروعة أو مشــتبه فــي كونهــا كذلــك 

إلــى داخــل املغــرب أو عبــره، أو إلــى خارجــه دون ضبطهــا. أو بعــد ســحبها أو اســتبدالها كليــا أو جزئيــا. 

تحــت مراقبــة الســلطات املختصــة. بقصــد التعــرف علــى الوجهــة النهائيــة لهــذه الشــحنة والتحــري 

عــن الجريمــة والكشــف عــن هويــة مرتكبيهــا واألشــخاص املتورطيــن فيهــا وإيقافهــم )املــادة 1-82 مــن 

قانــون املســطرة الجنائيــة(. 

وفــي هــذا الصــدد، وفــي الوقــت الــذي لــم تتوصــل فيــه الســلطات املغربيــة إال بطلبيــن اثنيــن 

فقــط خــالل ســنة 2018، فإنهــا خــالل ســنة 2019 توصلــت بســبع )07( طلبــات للتســليم املراقــب 

مــن فرنســا، وطلــب واحــد )01( مــن سويســرا. تــم تنفيذهــا جميعهــا، مــن طــرف مصالــح الشــرطة 

القضائيــة املغربيــة تحــت إشــراف النيابــات العامــة املختصــة. األمــر الــذي يعكــس التــزام النيابــات 
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العامــة علــى تفعيــل هــذه اآلليــة التــي تســاهم فــي محاربــة الجرائــم العابــرة للحــدود.

بينما لم تصدر النيابات العامة املغربية خالل سنة 2019 أي طلب للتسليم املراقب.

2- التعاون القضائي الدولي في امليدان املدني :

إلى جانب األدوار التي تنهض بها على مستوى تعزيز وتيسير التعاون القضائي الدولي في املجال 

الجنائــي، وفــق التفصيــالت الســالف بســطها، تضطلــع النيابــات العامــة أيضــا بــأدوار أساســية فــي 

تدبيــر أوجــه التعــاون القضائــي الدولــي فــي املــواد املدنية.

وفي هذا اإلطار تتلقى النيابات العامة وتعالج عدة طلبات ذات طابع دولي تهم مواد مدنية أو 

أسرية. كما تباشر بعض الدعاوى املؤسسة على معاهدات أو اتفاقيات دولية، كملفات استرجاع 

األطفال املختطفين، ودعاوى استيفاء النفقة بالخارج. باإلضافة إلى أنها تسهر على تبليغ الطيات 

 القضائيــة املدنيــة وتنفيــذ اإلنابــات القضائيــة، وكــذا اإلشــراف علــى إصــدار شــهادة »األبوســتيل« 

.Apostille

1-2- إشراف النيابات العامة على إصدار شهادات األبوستيل :

ترتب عن انضمام اململكة املغربية إلى اتفاقية الهاي املؤرخة في 5 أكتوبر 1961، والرامية 
تبســيط مســطرة املصادقــة علــى الوثائــق  شــكلية املصادقــة علــى الوثائــق العموميــة،  إلــى إلغــاء 
الصــادرة عــن الســلطات الوطنيــة املوجهــة إلــى الخــارج، مــن خــالل اعتمــاد إجــراء واحــد يتمثــل فــي 

إصــدار شــهادة تســمى »األبوســتيل« تلحــق بالوثيقــة املــراد التصديــق عليهــا.

وباعتبارهــا الجهــة املشــرفة علــى  وفــي إطــار تفعيلهــا ملقتضيــات االتفاقيــة ســالفة الذكــر، 
أصــدرت النيابــات العامــة  التصديــق علــى الوثائــق واملحــررات املتعلقــة بالوظيفــة القضائيــة، 
باملحاكــم االبتدائيــة مــا مجموعــه 490.502 شــهادة أبوســتيل برســم ســنة 2019، وهــو رقــم يتجــاوز 

الرقــم املســجل برســم ســنة 2018 بنســبة ٪30.

وفي ما يلي جدول يحدد عدد الوثائق موضوع شهادات األبوستيل ونوعيتها :
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نوع الوثيقة 
عدد االشهادات 

»أبوستيل«
عدد االشهادات »أبوستيل«نوع الوثيقة 

14محضر حجز تنفيذي302.756وثيقة مترجمة

3محضر بيع باملزاد العلني12.070حكم قضائي

28وعد بالبيع384أمر/إذن قضائي

292عقد بيع3.062عقد توثيقي

16عقد رهن550شهادة بعدم الطعن

26إنذار48شهادة التسليم

15إنذار عقاري1700إنابة قضائية

82.168رسم زواج
شهادة مزاولة املهن القضائية 

والقانونية
102

39.988السجل العدلي375رسم إراثة

1419شهادة الجنسية92رسم ثبوت النسب

12.666رسم الطالق118رسم إقرار البنوة/نسب

7.068إشهاد47رسم اعتناق اإلسالم

25.492وثائق أخرى3محضر حجز تحفظي

490.502املجموع

ويالحظ من خالل املعطيات املضمنة بالجدول أعاله، أن الوثائق املترجمة تحظى بالنسبة 
األكبــر ضمــن الوثائــق املطلــوب إخضاعهــا لشــكلية األبوســتيل، حيــث بلغــت نســبتها مايعــادل 62 % 

مــن مجمــوع الوثائــق أو اإلجــراءات.

2-2- نشاط النيابات العامة في قضايا استرجاع األطفال :

تحظــى حمايــة األطفــال مــن مظاهــر االختطــاف التــي قــد يتعرضــون لهــا باهتمــام دولــي تكرســه 

 باألســاس اتفاقيــة »الهــاي« املتعلقــة بالجوانــب املدنيــة لالختطــاف الدولــي لألطفــال املؤرخــة فــي 

25 أكتوبر 1980 1 إلى جانب بعض االتفاقيات الثنائية2. 

1- تمــت املصادقــة علــى هــذه االتفاقيــة بمقت�ضــى الظهيــر الشــريف رقــم 1.09.11 الصــادر بتاريــخ 02 أغســطس 2011، والقا�ضــي بنشــر االتفاقيــة 
 املتعلقــة باملظاهــر املدنيــة لالختطــاف الدولــي لألطفــال املوقعــة بالهــاي فــي 25 أكتوبــر 1980، واملنشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 6026 بتاريــخ 

فاتح مارس 2012.
2 - من هذه االتفاقيات الثنائية نذكر االتفاقية املغربية الفرنســية املتعلقة باألســرة وحالة األشــخاص وبالتعاون القضائي املؤرخة في 10 غشــت 
1981، واالتفاقيــة املغربيــة اإلســبانية بشــأن التعــاون القضائــي، واالعتــراف، وتنفيــذ املقــررات القضائيــة فــي مــادة الحضانــة وحــق الزيــارة وإرجــاع 

األطفــال املؤرخــة فــي 30 مــاي 1997.
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وتكمــن الغايــة األساســية مــن االتفاقيــات املذكــورة فــي حمايــة األطفــال مــن اآلثــار الســلبية 

 ملرتكبي االختطاف والنقل 
ً
الناتجة عن نقلهم أو احتجازهم. فضال عن كونها تشكل رادعا حقيقيا

غير املشروع لألطفال. وذلك عبر ممارسة النيابة العامة لدعوى تهدف إلى ضمان اإلعادة الفورية 

لهــؤالء األطفــال إلــى دولــة إقامتهــم االعتياديــة. ويمكــن اعتبــار اتفاقيــة »الهــاي« املشــار إليهــا أعاله من 

بيــن أنجــح آليــات قانــون األســرة الصــادرة عــن مؤتمــر الهــاي للقانــون الدولــي الخــاص.

وبمجــرد توصلهــا بطلــب االســترجاع، تعمــل النيابــة العامــة علــى اســتجماع العناصــر املفيــدة 

للبــت فــي امللــف، مــن قبيــل القيــام بالتحريــات الضروريــة لتحديــد مــكان تواجــد الطفــل املختطــف، 

واالســتماع إلــى مــن يتولــى رعايتــه حــول مــدى اســتعداده إلرجاعــه بشــكل حبــي. وفــي حالــة الرفــض 

تباشــر دعــاوى قضائيــة تهــدف إلــى ضمــان اإلعــادة الفوريــة لهــؤالء األطفــال إلــى الدولــة التــي يقيمــون 

بهــا بصفــة اعتياديــة قبــل النقــل أو االحتجــاز. وتتولــى تنفيــذ الحكــم الصــادر فــي القضيــة.

 
ً
وفــي هــذا اإلطــار، تبــرز املعطيــات اإلحصائيــة برســم ســنة 2019 أنــه تــم تســجيل 101 ملفــا

الســترجاع األطفــال تفعيــال التفاقيــة »الهــاي«. فــي حيــن تــم تســجيل 6 ملفــات فــي إطــار االتفاقيــة 

املغربيــة الفرنســية، و3 ملفــات فــي إطــار االتفاقيــة املغربيــة اإلســبانية.

3-2- نشاط النيابة العامة في قضايا حماية األطفال :

تشــكل الحمايــة الدوليــة لألطفــال أحــد االهتمامــات األساســية للمنظومــة الدوليــة. وتتجســد 

هــذه الحمايــة فــي إبــرام العديــد مــن االتفاقيــات الثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة، والتــي تــروم توفيــر 

 تعزز مصالح األطفال في النزاعات األسرية ذات الطابع الدولي.
ً
أرضية للتعاون املشترك توفر حلوال

وفــي هــذا اإلطــار تعتبــر اتفاقيــة الهــاي املتعلقــة باالختصــاص والقانــون املطبــق واالعتــراف 

والتنفيــذ والتعــاون فــي مجــال املســؤولية األبويــة وإجــراءات حمايــة األطفــال املؤرخــة فــي 19 أكتوبــر 

مــن أنجــع اآلليــات الدوليــة التــي توفــر أجوبــة لهــذا النــوع مــن القضايــا، ذات االرتبــاط   ،1 1996

 من التدابير املدنية لحماية األطفال. منها ما يتعلق باملسؤولية 
ً
 واسعا

ً
بالطفولة. إذ أنها توفر نطاقا

األبويــة وحــق االتصــال والزيــارة، ومنهــا مــا يتعلــق بالتمثيــل القانونــي لحمايــة أمــوال الطفــل. كما تقر 

1- تمت املصادقة على هذه االتفاقية بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.136 الصادر بتاريخ 22 يناير 2003 بنشر االتفاقية املتعلقة باالختصاص 
والقانــون املطبــق واالعتــراف والتنفيــذ والتعــاون فــي مجــال املســؤولية األبويــة وإجــراءات حمايــة األطفــال املوقعــة بالهــاي فــي 19 أكتوبــر 1996، 

املنشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 5108 بتاريــخ 15 مــاي 2003.
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مجموعة من القواعد املحددة الختصاص السلطات اإلدارية والقضائية املكلفة باتخاذ التدابير 

املناســبة للحمايــة. فتمنــح املســؤولية األساســية لســلطات البلــد الــذي توجــد بــه إقامــة الطفــل 

االعتياديــة. كمــا تســمح ألي بلــد يوجــد بــه الطفــل باتخــاذ تدابيــر حمائيــة وقائيــة أو اســتعجالية 

ضروريــة لفائدتــه. إضافــة إلــى أنهــا تحــدد القانــون الواجــب التطبيــق، وتؤطــر االعتــراف باإلجــراءات 

الحمائيــة وتنفيذهــا فــي جميــع الــدول املتعاقــدة. 

 برسم سنة 2019، تولت خاللها النيابات العامة لدى 
ً
وفي هذا الصدد تم تسجيل 23 ملفا

محاكم اململكة القيام بالصالحيات القانونية التي يقتضيها تنفيذ مقت�ضى االتفاقية املذكورة.

والجــدول أدنــاه يضــم معطيــات تفصيليــة حــول مجمــوع امللفــات املســجلة بالنيابــات العامــة، 

واملتعلقــة بموضــوع اســترجاع وتســليم وحمايــة األطفــال، وحــق الزيــارة، والحضانــة.

إحصائيات متعلقة بملفات االسترجاع، حق الزيارة، الحضانة وحماية األطفال برسم سنة 2019

عدد امللفات الرائجة

عدد امللفات 
املنجزة

عدد 
املراسالت 

الواردة

عدد 
املراسالت 
الصادرة

اتفاقية 
الهاي  1980

اتفاقية 
الهاي 1996

االتفاقية 
املغربية 

الفرنسية 
1981

االتفاقية 
املغربية 

اإلسبانية 
لسنة 1997 + 
اتفاقية 1980

االتفاقية 
املغربية 

املصرية لسنة 
1998

7023931
30461264

106

ومن خالل استقراء املعطيات الواردة بالجدول أعاله يتضح أن أغلب امللفات تم تسجيلها 

66,03 % مــن  1980 املتعلقــة باســترجاع األطفــال، وذلــك بنســبة  فــي إطــار اتفاقيــة الهــاي لســنة 

مجمــوع امللفــات املســجلة.

4-2- ملفات استيفاء النفقة بالخارج :

وباعتبارهــا كذلــك تضمنــت   .
ً
معيشــيا  

ً
مــن املبــادئ املســلم بهــا أن النفقــة تكت�ضــي طابعــا

التشــريعات الوطنيــة1 عــدة مقتضيــات تكــرس طابــع االســتعجال الــذي يجــب أن تتحلــى بــه جميــع 

1- مدونة األسرة، واملسطرة املدنية، فضال عن الحماية الجنائية املقررة لها بمقت�ضى الفصلين 479 و480 من ق.ج.



التقرير الثالث لرئيس النيابة العامة

220

اإلجــراءات القضائيــة املتعلقــة بهــا، فضــال عــن تمتيــع املســتفيدين منهــا مــن عــدة امتيــازات إجرائية، 

كاإلعفــاء مــن الرســوم القضائيــة، والنفــاذ املعجــل، وشــفوية املســطرة.

ولتجــاوز الصعوبــات الجمــة التــي تطرحهــا عمليــة اســتخالص وتنفيــذ النفقــة، كلمــا تواجــد 

أحد أطرافها )الدائن أو املدين( بدولة غير دولة إقامة اآلخر، أقر املجتمع الدولي بتاريخ 20 يونيو 

1956 اتفاقيــة متعلقــة باســتيفاء واجــب النفقــة فــي الخــارج1. واســتهلت هــذه االتفاقيــة مقتضياتهــا 

بتمهيد يوضح غاياتها األساســية، واملتجلية في التعجيل بحل املشــاكل اإلنســانية التي يتعرض لها 

األشــخاص املوجــودون فــي حالــة احتيــاج والكائــن معيلهــم القانونــي بالخــارج.

وفــي إطــار تفعيــل مقتضيــات االتفاقيــة املذكــورة2، تضطلــع النيابــات العامــة بــأدوار أساســية، 

تختلــف بحســب مــا إذا كان الدائــن )املســتفيد مــن النفقــة( يقيــم فــوق تــراب اململكــة أو خارجــه.

•  حالة إقامة الدائن فوق التراب املغربي :

 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف3 القاطن 
ً
في هذه الحالة يقدم الدائن طلبا

بدائــرة نفوذهــا، يضمنــه وجوبــا ملتمــس تطبيــق اتفاقيــة نيويــورك4، مــع إرفاقــه بالوثائــق والبيانــات 

املحــددة فــي الفصــل 3 مــن نــص االتفاقيــة. عندئــذ تعمــل النيابــة العامــة علــى إحالــة امللــف علــى 

الســلطة الوســيطة5 والتــي يتعيــن عليهــا اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ الحكــم القضائــي.

•  حالة إقامة املدين فوق التراب املغربي :

فــي هــذه الحالــة، تقــوم الســلطة الوســيطة بإحالــة طلــب اســتيفاء النفقــة الــوارد مــن الخــارج، 

1- تعرف باتفاقية نيويورك وتضم 69 دولة طرف.
2- والتي انخرطت فيها اململكة املغربية بمقت�ضى الظهير الشــريف رقم 1.59.338 املنشــور بالجريدة الرســمية عدد 2467 بتاريخ 05 فبراير 1960. 
وإلى جانب االتفاقية الدولية املذكورة أعاله، والتي وقعت عليها بالدنا، هناك اتفاقيات ثنائية كاالتفاقية املغربية الفرنسية لسنة 1981، وكذا 

االتفاقية املغربية اإلسبانية لسنة 1997.
3- بحسب منشور وزير العدل عدد 942 بتاريخ 25 شتنبر 1982.

4- أوجبــت اتفاقيــة نيويــورك حــول اســتيفاء النفقــة بالخــارج فــي فصلهــا الثانــي علــى الــدول األطــراف أثنــاء املصادقــة أو االنضمــام تعييــن منظمــة 
عموميــة أو خصوصيــة تــزاول فــوق ترابهــا مهــام هيئــة وســيطة، وقــد عينــت بالدنــا لهــذا الغــرض وزارة العــدل للقيــام بهــذه املهمــة.

ومن املهام امللقاة على عاتق الهيئة الوسيطة طبقا للفصل السادس من نفس االتفاقية، أنها تقوم بالنيابة عن الدائن وضمن حدود السلطات 
املخولة لها من طرفه بجميع التدابير  التي من شأنها أن تضمن استيفاء النفقة،  ولها بوجه خاص أن تبرم صلحا في املوضوع، وعند الضرورة 

تقيم دعوى بالنفقة وتتابعها وتعمل على تنفيذ كل حكم أو أمر قضائي أو غيره من اإلجراءات القضائية.
وتعمل في هذا الصدد على إحاطة السلطة املوجهة علما باإلجراءات املتخذة، وإذا تعذر قيامها بذلك أبدت أسبابه وأرجعت امللف إلى السلطة 

الطالبة.
5- وهي وزارة العدل تبعا للفصل 2 من ظهير 5 فبراير 1960.
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مع مرفقاته، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف التي يوجد بها موطن املدين. حيث 

 للحكم 
ً
 أداء مبلغ النفقة تنفيذا

ً
يا تعمل النيابة العامة على استدعاء هذا األخير، وتقترح عليه ِحّبِ

القا�ضــي بذلــك. فــإن قبــل املقتــرح أدى مــا هــو مديــن بــه عــن طريــق مكتــب الصــرف. وإذا امتنــع عــن 

األداء تلجــأ النيابــة العامــة إلــى فتــح ملــف للمســاعدة القضائيــة للدائــن، قبــل عــرض قضيتــه علــى 

املحكمــة املختصــة لتذييــل الحكــم األجنبــي بالصيغــة التنفيذيــة، والســهر علــى تنفيــذ مقتضياتــه 

.
ً
بطــرق التنفيــذ املتاحــة قانونــا

 خــالل 
ً
وفــي إطــار تفعيــل مقتضيــات اتفاقيــة نيويــورك الســالفة الذكــر، تــم تســجيل 79 ملفــا

ســنة 2019. وُيظِهــر الجــدول املوالــي عــدد امللفــات الرائجــة ومجمــوع اإلجــراءات املتخــذة فــي شــأنها.

إحصائيات متعلقة بملفات استيفاء النفقة بالخارج خالل سنة 2019

عدد املراسالت الصادرةعدد املراسالت الواردةعدد امللفات املنجزةعدد امللفات الرائجة

792010267

5-2- تبليغ الطيات القضائية : 

 يكت�ضي التبليغ في الخارج أهمية قصوى بالنسبة ملسطرة التقا�ضي كلما تعلق األمر بأطراف 

ال يقيمــون بدولــة واحــدة. إذ تبقــى الدعــاوى واملســاطر القضائيــة، ومــن خاللهــا حقــوق األفــراد، 

رهينــة بإنجــازه بشــكل فعــال وذلــك داخــل آجــال معقولــة. لذلــك اهتمــت العديــد مــن االتفاقيــات 

الدولية بتنظيمه، وأفردت له مقتضيات خاصة، تروم تحقيق التعاون والتنسيق بين الحكومات 

والــدول.

ومن بين االتفاقيات التي صادقت عليها اململكة املغربية في هذا اإلطار نذكر :

اتفاقية الهاي لسنة 1954 املتعلقة باملسطرة املدنية1؛• 

اتفاقيــة الهــاي لســنة 1965 املتعلقــة بتبليــغ األوراق القضائيــة وغيــر القضائيــة فــي املــواد • 

املدنيــة والتجاريــة فــي الخارج2؛
1- مصــادق عليهــا بالظهيــر الشــريف رقــم 1.645.67 املــؤرخ فــي 18 رجــب 1389 )30 شــتنبر 1969(، املنشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 3011 بتاريــخ 

11 جمــادى األولــى 1390 )15 يوليــوز 1970(. 
2- مصادق عليها بظهير شريف رقم 1.04.34 صادر في فاتح رمضان 1432 )2 أغسطس 2011( بنشر االتفاقية بشأن إيصال األوراق القضائية= 
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اتفاقية الرياض العربية لسنة 1983 1.• 

وقــد كرســت األعــراف الدوليــة اللجــوء إلــى التبليــغ عبــر الطريقــة الدبلوماســية فــي حالــة غيــاب 

االتفاقيــات الثنائيــة بيــن الــدول. 

وبالرجــوع لالتفاقيــات التــي أبرمتهــا اململكــة املغربيــة فــي هــذا الصــدد، يالحــظ أّنهــا تعتمــد ثالثــة 

التبليــغ  التبليــغ عبــر الســلطات املركزيــة املختصــة؛  هــي التبليــغ الدبلوما�ضــي،  أســاليب للتبليــغ، 

املباشــر2.

وتضطلــع النيابــات العامــة بــأدوار أساســية3 علــى مســتوى تفعيــل مقتضيــات االتفاقيــات 

الدوليــة الســالفة الذكــر،  باعتبارهــا الجهــة املكلفــة بتتبــع تنفيــذ إجــراءات التبليــغ املتوصــل بهــا عبــر 

القنــوات الدوليــة املعتمــدة. إذ أنهــا تصــدر تعليماتهــا إلــى الشــرطة القضائيــة قصــد العمــل علــى تبليــغ 

الطيــات القضائيــة لألشــخاص أو املؤسســات املعنيــة بهــا، مــع تكليفهــا –عنــد االقتضــاء- بإنجــاز 

محضــر بالعمليــات4 التــي تــم القيــام بهــا، يرفــق بشــهادة للتســليم محــررة طبقــا للضوابــط القانونيــة. 

بعــد ذلــك تعمــل -النيابــة العامــة- علــى إحالــة املحضــر بمرفقاتــه علــى الجهــة املصــدرة للطلــب.

وجديــر بالذكــر أن النيابــة العامــة قبــل شــروعها فــي إنجــاز عمليــة التبليــغ، تعمــل علــى مراقبــة 

الطيــات قبــل توجيههــا، للتأكــد مــن خلوهــا مــن كل مــا مــن شــأنه أن يتعــارض والنظــام العــام املغربــي، 

ومن استيفائها للعناصر األساسية ومن توافر البيانات املطلوبة، السيما ما يخص أسماء املعنيين 

باألمــر وعناوينهم.

وقد بلغ عدد الطيات القضائية الدولية )في القضايا املدنية( املتوصل بها خالل هذه السنة، 

، فيما تم توجيه 32 طيا قضائيا مغربيا إلى سلطات الدول املختصة.
ً
ما مجموعه 514 طيا

=وغير القضائية في املادة املدنية والتجارية وتبليغها إلى الخارج.
1- مصــادق عليهــا بظهيــر شــريف رقــم 1.88.139، الصــادر فــي فاتــح رمضــان 1432)2 أغســطس 2011( بنشــر اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون 

القضائــي املوقعــة بالريــاض فــي 6 أبريــل 1983. الجريــدة الرســمية عــدد   6055   بتاريــخ 20 رجــب 1433 )11 يونيــو 2012( 
2- للمزيد من املعلومات بخصوص أشكال التبليغ املعتمدة، أنظر تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018، ص: 137 وما يليها.

3- النيابة العامة بالدولة املطلوب التبليغ مباشرة لديها. 
4- االستماع للشخص املتسلم، أو إنجاز محضر باالنتقال...إلخ
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جدول خاص بتوزيع الطيات القضائية الواردة سنة 2019

العددتبليغ الطيات القضائية الواردة حسب

اتفاقيــة الهــاي بشــأن إيصــال األوراق القضائيــة وغيــر القضائيــة فــي املــادة املدنيــة أو التجاريــة وتبليغهــا إلــى 
الخــارج املوقعــة فــي 15 نوفمبــر 1965

204

3اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي املوقعة في 6 أبريل 1983

274االتفاقيات الثنائية

31التبليغ الديبلوما�ضي

2أخرى

514املجموع

يتضــح مــن خــالل الجــدول الســابق أن النيابــة العامــة تقــوم بــدور بــارز فــي تبليــغ الطيــات 

، وتم تبليغ ما مجموعه 
ً
القضائية باألساس، حيث سجل خالل هذه السنة ما مجموعه 514 ملفا

 مــن قبــل النيابــة العامــة، فيمــا بلــغ عــدد الطيــات الصــادرة عــن النيابــة العامــة 32 
ً
 واردا

ً
315 طيــا

طيــا.
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فــإن تبليــغ الطيــات القضائيــة فــي إطــار القنــوات املنصــوص عليهــا فــي  ومــن جهــة أخــرى، 

. فيمــا شــكلت ملفــات التبليــغ 
ً
االتفاقيــات الثنائيــة، يحتــل املرتبــة األولــى بمــا مجموعــه 274 ملفــا

. وهــو مــا يكــرس دور 
ً
الــذي تؤطــره اتفاقيــة الهــاي لســنة 1965 مكانــة مهمــة كذلــك، ب 204 ملفــا

هــذه االتفاقيــة كمرجعيــة أساســية فــي مجــال تبليــغ الطيــات القضائيــة وغيــر القضائيــة. أمــا التبليــغ 

. ونفــس ال�ضــيء 
ً
بالطريقــة الدبلوماســية فيالحــظ أنــه ســجل نســبة متواضعــة تتمثــل فــي 31 ملفــا

بالنســبة التفاقيــة الريــاض التــي لــم تتجــاوز الطيــات املبلغــة فــي ضوئهــا برســم هــذه الســنة 3 طيــات.

يتبيــن مــن املبيــان أعــاله، أن الطيــات والتبليغــات الــواردة مــن الســلطات الفرنســية أتــت فــي 

، ثــم إيطاليــا 
ً
، تلتهــا بلجيــكا بمــا مجموعــه 69 طيــا

ً
 واردا

ً
 قضائيــا

ً
 الصــدارة بمــا مجموعــه 128 طيــا

 .
ً
ب 53 طيا، فإسبانيا وأملانيا ب 45 طيا واردا

6-2- تنفيذ اإلنابات القضائية :

تحتــاج املحاكــم فــي بعــض الحــاالت إلــى  فــي إطــار التحقيــق فــي الدعــاوى املعروضــة عليهــا، 
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 اســتجماع بعــض العناصــر املوجــودة فــوق تــراب دولــة أخــرى، كاالســتماع لشــاهد يقيــم فــي الخــارج، 

أو الحصول على معلومات قد تفيد في اإلثبات. 

تتعلــق باإلنابــات القضائيــة،   
ًّ
ولهــذا الغــرض تضمنــت أغلــب االتفاقيــات الدوليــة مــوادا

تســمح للســلطات القضائيــة للدولتيــن املتعاقدتيــن، طلــب املســاعدة مــن الســلطات القضائيــة فــي 

الدولــة األخــرى )عــن طريــق اإلنابــة القضائيــة( ملباشــرة اإلجــراءات القضائيــة الالزمــة. كمــا تضمنــت 

مقتضيــات تعطــي الصالحيــة فــي تنفيــذ اإلنابــات القضائيــة للممثليــن الدبلوماســيين أو القنصلييــن 

إذا تعلــق األمــر بطلبــات ترتبــط برعاياهــا.

وقد تمت إحاطة هذا النوع من الطلبات ببعض الشكليات األساسية التي يتعين احترامها، 

 فــي بعــض االتفاقيــات، حيــث يتعيــن أن 
ً
واشــتراط تقديــم الطلــب وفــق نمــوذج معيــن معــد مســبقا

يتضمــن طلــب اإلنابــة القضائيــة مجموعــة مــن البيانــات املنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــات املبرمــة فــي 

هــذا الشــأن، كبيــان الجهــة الصــادرة عنهــا، وهويــة وعنــوان األطــراف، وموضــوع الدعــوى، وأســماء 

 وعناويــن األشــخاص املــراد االســتماع لهــم، واألســئلة املــراد طرحهــا، واملســتندات املطلــوب فحصهــا 

أو دراستها، واملعلومات املطلوب الحصول عليها.

وال يتعيــن علــى الســلطة املطلوبــة رفــض تنفيــذ اإلنابــة القضائيــة إال إذا كان مجالهــا ال يدخــل 

 فــي اختصــاص الســلطة القضائيــة املطلوبــة، أو مــن شــأن تنفيذهــا املســاس بســيادة هــذه الدولــة، 

أو أمنهــا، أو النظــام العــام فيهــا، أو فــي الحــاالت األخــرى التــي قــد تنــص عليهــا االتفاقيــة بشــكل صريــح، 

 يحــد مــن نطــاق اإلنابــة.
ً
 إضافيــا

ً
والتــي تشــكل قيــدا

وقد بلغ عدد االنابات القضائية الواردة على النيابات العامة هذه السنة ما قدره 26 إنابة، 

أنجــزت منهــا 19 ومازالــت 7 إنابــات فــي طــور التنفيــذ، فيمــا لــم تصــدر الســلطات القضائيــة املغربيــة 

هذه السنة سوى إنابة قضائية واحدة تم تنفيذها.
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املحور الرابع - معدل أداء قضاة النيابة العامة :

تشكل هذه الفقرة تجميعا ملا تم سرده في جميع محاور الباب األول من معطيات إحصائية 

تهم نشاط النيابات العامة وقضاتها في جزء مهم من مهامهم. وتمكن من استخراج معدالت ذلك 

النشــاط، بمــا يكفــل تكويــن صــورة واضحــة عــن حجــم املهــام واملســؤوليات التــي يضطلعــون بهــا. مــع 

اإلشــارة إلــى أن هــذا الجــرد ال يســتحضر كافــة املهــام التــي تباشــرها النيابــة العامــة، وإنمــا يعتمــد علــى 

أهمها.

وهكــذا، فقــد بلــغ عــدد قضــاة النيابــة العامــة العامليــن باملحاكــم العاديــة 967 قاضيــا )250 

بمحاكــم االســتئناف العاديــة و717 باملحاكــم االبتدائيــة(، وبذلــك فــإن تحديــد املعــدل الســنوي 

واليومــي لنشــاط قضــاة النيابــة العامــة ســيتم علــى هــذا املعطــى اإلحصائــي.

أوال - أرقام دالة حول نشاط قضاة النيابة العامة :

بلــغ عــدد الشــكايات الرائجــة علــى الصعيــد الوطنــي بمختلــف املحاكــم : 622.125 شــكاية • 

شــكاية ســنويا لــكل قــاض مــن قضــاة النيابــة العامــة باملحاكــم العاديــة   643 بمعــدل 

للمملكــة؛

عــدد الشــكايات املعالجــة باملحاكــم االبتدائيــة :  600.536 )بمعــدل 838 شــكاية لــكل • 

قــاض مــن قضــاة النيابــة العامــة باملحاكــم االبتدائيــة(؛

عــدد الشــكايات املعالجــة بمحاكــم االســتئناف : 21.589 )بمعــدل 87 شــكاية لــكل قــاض • 

للنيابــة العامــة بمحاكــم االســتئناف(؛

 • : 2019 عــدد املحاضــر الورقيــة التــي تمــت دراســتها علــى الصعيــد الوطنــي خــالل ســنة 

محضــرا ســنويا لــكل قــاض مــن قضــاة النيابــة   1.837 )بمعــدل  محضــرا   1.776.280

العامــة باملحاكــم العاديــة(؛

عــدد املحاضــر املســجلة باملحاكــم االبتدائيــة : 1.705.314 )بمعــدل 2.379 محضــرا لــكل • 

قــاض مــن قضــاة النيابــة العامــة بهذه املحاكم(؛

عدد املحاضر املسجلة بمحاكم االستئناف : 70.966 )بمعدل 284 محضرا لكل قاض • 

من قضاة النيابة العامة بهذه املحاكم(؛
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عــدد املحاضــر اإللكترونيــة التــي تمــت دراســتها علــى صعيــد املحاكــم االبتدائيــة خــالل • 

محضــًرا إلكترونيــا يتعلــق بجنــح،   7.504 محضــرا منهــا   1.071.901 بلــغ   2019 ســنة 

و1.064.397 محضــًرا يتعلــق باملخالفــات )بمعــدل 1.495 محضــرا لــكل قــاض مــن قضــاة 

النيابــة العامــة باملحاكــم االبتدائيــة(؛

عــدد األشــخاص املتابعيــن فــي حالــة ســراح مــن طــرف النيابــة العامــة باملحاكــم االبتدائيــة • 

بالنســبة لجميــع املحاضــر )ســواء الــواردة فــي إطــار التقديــم أو بشــكل عــادي كمعلومــات 

قضائيــة( : 830.148 شــخصا؛

عدد األشخاص املقدمين أمام النيابات العامة لالشتباه في ارتكابهم جرائم : 631.016 • 

شــخصا )بمعــدل 653  شــخصا مقدمــا لــكل قــاض مــن قضــاة النيابــة العامــة باملحاكــم 

العاديــة(؛

عدد األشخاص املقدمين للنيابات العامة لدى املحاكم االبتدائية : 595.839 )بمعدل • 

832 شــخصا مقدمــا يتــم اســتنطاقه مــن طــرف كل قــاض مــن قضــاة النيابــة العامــة بهــذه 

املحاكم لالشتباه في ارتكابهم جنحا(؛

عدد األشخاص املقدمين للنيابات العامة بمحاكم االستئناف : 35.177 )بمعدل 141 • 

شــخصا مشــتبها فــي ارتكابــه جنايــة يتــم تقديمــه واســتنطاقه أمــام كل قــاض مــن قضــاة 

النيابــة العامــة بمحاكــم االســتئناف(؛

بنســبة •  شــخصا   107.402  : اعتقــال  حالــة  فــي  املتابعيــن  األشــخاص  مجمــوع   بلــغ 

 631.016( مــن مجمــوع األشــخاص الذيــن تــم تقديمهــم للنيابــات العامــة   % 17,02

(. مع اإلشارة إلى أن النيابة العامة اعتقلت من بين هؤالء 91.165 شخصا فيما 
ً
شخصا

اعتقل قضاة التحقيق 16.237 شخصا. أي أن نسبة االعتقال االحتياطي التي باشرتها 

النيابــات العامــة كانــت فــي حــدود 14.44 % مــن مجمــوع األشــخاص الذيــن تــم تقديمهــم 

خــالل الســنة.
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تطور نسبة االعتقال بالنسبة لألشخاص املقدمين للنيابات العامة

2016201720182019

537.100615.306593.315631.016املقدمون

103.733110.416107.993107.402املعتقلون

17.02 %18.20 %17.94 %19.31 %نسبة االعتقال

عــدد األشــخاص املحفوظــة محاضرهــم أثنــاء التقديــم : 28.997 )نســبة  4.59 % مــن • 

مجمــوع املقدميــن(؛

28 % مــن مجمــوع •  510.846. أي بنســبة تتجــاوز   : عــدد املحاضــر الورقيــة املحفوظــة 

املحاضــر املدروســة؛

عدد املتابعات مقابل كفالة مالية : 30.133؛ • 

عدد محاضر الصلح التي تم إنجازها : 5.392؛• 

عــدد الجلســات الزجريــة التــي يحضرهــا قضــاة النيابــة العامــة علــى الصعيــد الوطنــي : • 

71 جلســة حكــم لــكل قــاض بالنيابــة العامــة(؛ 67.733 جلســة )بمعــدل 

عــدد الجلســات الزجريــة التــي تحضرهــا النيابــات العامــة باملحاكــم االبتدائيــة : 55.221 • 

جلســة )بمعــدل 77 جلســة حكــم لــكل قــاض بالنيابــة العامــة باملحاكــم االبتدائيــة(؛

عــدد الجلســات الزجريــة التــي تحضرهــا النيابــات العامــة بمحاكــم االســتئناف : 12.512 • 

جلســة )بمعــدل 50 جلســة حكــم لــكل قــاض بالنيابــة العامــة بمحاكــم االســتئناف(؛

 • 32.877  : تحقيــق املنجــزة مــن طــرف قضــاة النيابــة العامــة  عــدد املطالبــات بإجــراء 

)بمعدل 34 مطالبة لكل قاض بالنيابة العامة(. وأما عدد امللتمسات املقدمة في ملفات 

التحقيــق فيتجــاوز 93.651 ملتمســا بمعــدل 97 ملتمســا لــكل قــاض مــن قضــاة النيابــة 

 
ً
65.754  ملتمســا  بختــم التحقيــق، وأكثــر مــن 

ً
 نهائيــا

ً
27.897 ملتمســا العامــة )تشــمل 

قــدم أثنــاء ســير التحقيــق(؛

 )بمعدل 10 طعون لكل قاٍض • 
ً
عدد الطعون في قرارات قضاة التحقيق بلغ 9.717 طعنا

من قضاة النيابة العامة(؛
عدد األشخاص الذين وضعوا رهن الحراسة النظرية : 465.622 يضاف إليهم 19.945 • 

 تــم االحتفــاظ بهــم فــي األماكــن املخصصــة لألحــداث. أي مــا مجموعــه 485.567 
ً
حدثــا

؛
ً
شــخصا
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عــدد زيــارات أماكــن الحراســة النظريــة : 22.540 زيــارة( بمعــدل 32 زيــارة لــكل قــاض مــن • 

قضــاة النيابــة العامــة باملحاكــم االبتدائيــة(. وهــي تشــكل نســبة 121.65 % مــن مجمــوع 

الزيــارات املفترضــة خــالل الســنة؛

عدد الزيارات للمؤسســات الســجنية :  937 زيارة. وهي تشــكل نســبة 101 % من مجموع • 

الزيارات املفترضة قانونا؛

عــدد زيــارات مستشــفيات األمــراض العقليــة : 147 زيــارة. وهــي تشــكل نســبة 103.45 % • 

مــن مجمــوع الزيــارة املفتــرض قانونــا إنجازهــا خــالل الســنة؛

عدد األوامر بإغالق الحدود وسحب جواز السفر : 1.835؛• 

عدد األوامر بإجراء خبرة طبية في ادعاءات التعذيب : 409؛• 

. )أي نسبة 7.7 % من • 
ً
عدد الطعون املقدمة من طرف النيابات العامة : 104.298 طعنا

 لــكل قــاض مــن قضــاة النيابــة العامــة. منهــا 10.073 
ً
مجمــوع األحــكام(. بمعــدل 108 طعنــا

فــي شــأن أحــكام املحاكــم االبتدائيــة،  باالســتئناف   
ً
طعنــا و79.139  طعنــا بالنقــض، 

 باســتئناف قــرارات غرفــة الجنايــات بمحاكــم االســتئناف؛
ً
و15.086 طعنــا

عدد طلبات املساعدة القضائية املقدمة سنة 2019 إلى النيابات العامة : 3.837؛  • 

عدد الوثائق العمومية املصادق عليها بالنيابات العامة Apostille : 490.502؛• 

وقــد نتــج عنهــا إلغــاء •   .
ً
ملفــا  115.443  : املراجعــة االســتثنائية مللفــات اإلكــراه البدنــي 

الشــروط القانونيــة؛ أمــًرا باالعتقــال بســبب التقــادم أو عــدم اســتيفاء   57.198

رد األشياء املحجوزة ألصحابها : 5.326؛• 

إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه : 195؛• 

اإلجراءات املتعلقة بالوفيات : 57.943؛• 

تنفيذ األحكام بواسطة القوة العمومية : 55.738؛• 

مجموع إجراءات التنفيذ الزجري : 580.090 أنجز من بينها 482.403 )أي بمعدل 499 • 

إجراء لكل قاض من قضاة النيابة العامة(؛

اإلجراءات املتعلقة بكفالة األطفال املهملين : 24.462؛• 

تدخل النيابة العامة في القضايا املدنية : 57.374؛• 

قضايا الجنسية )تسليم الشهادات أو الدعاوى( : 20.551؛• 

قضايا التحفيظ العقاري : 1.784؛• 

تدخل النيابة العامة في قضايا األسرة : 316.952؛• 
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تدخل النيابة العامة في قضايا الحالة املدنية : 158.150؛• 

546 مراســلة لــكل قــاض مــن قضــاة •  527.989 )بمعــدل   : املراســالت اإلداريــة املنجــزة 

النيابــة العامــة(؛

مجمــوع نشــاط النيابــات العامــة لــدى املحاكــم التجاريــة : 9.416 إجــراء أي بمعــدل 377 • 
إجــراء لــكل قــاٍض مــن قضــاة النيابــة العامــة العامليــن بالقضــاء التجــاري1.

ثانيا - معدل النشاط الخاص بكل قاض من قضاة النيابة العامة :
1- في املجال الزجري )أهم اإلجراءات( :

جدول )أ(
عدد الشكايات املسجلة 

خالل السنة

عدد املحاضر املسجلة 

خالل السنة

عدد الجلسات خالل 

السنة
زيارات أماكن االعتقال 

استنطاق املقدمين 

للنيابة العامة

باملحاكم 

االبتدائية

بمحاكم 

االستئناف

باملحاكم 

االبتدائية

بمحاكم 

االستئناف

باملحاكم 

االبتدائية

بمحاكم 

االستئناف

الحراسة 

النظرية
السجون

مستشفيات 

االمراض 

العقلية

باملحاكم 

االبتدائية

بمحاكم 

االستئناف

600.53621.5891.705.31470.96655.22112.512
22.540937147

595.83935.177

622.1251.776.28067.733631.016املجموع

معدل اإلجراءات 

لكل قاض من 

قضاة النيابة 

العامة

838872.3792847750231 832141

3.120.778مجموع اإلجراءات

جدول )ب(

اإلجراءات 

املهام    

املراسالت 

اإلدارية

إجراءات التنفيذ 

الزجري املنجزة

تدبير تقارير 

الوفايات

اإلجراءات التحفظية 

ورد األشياء 

ألصحابها

مراجعة اإلكراه 

البدني

محاضر السير 

املعالجة بالرادار 

الثابت2 

عدد الطعون في 

االحكام القضائية

527.989482.40355.7387.356115.4431.071.901104.298العدد اإلجمالي

5464995781191495108املعدل الفردي السنوي

2.365.128 مجموع اإلجراءات

 املجموع العام لإلجراءات

 )الجدوالن أ - ب(
5.485.906 إجراء جنائيا سنويا

  5.673 إجراء لكل قاض من قضاة النيابة العامة ) عددهم 967 (املعدل العام السنوي الفردي

1- يبلغ مجموع قضاة النيابة العامة العاملين باملحاكم التجارية ومحاكم االستئناف التجارية ما قدره 25 قاضيا.
2 - يتعلق املعدل الفردي السنوي بقضاة النيابة العامة باملحاكم االبتدائية فقط، على اعتبار أن االختصاص في محاضر السير املعالجة بالرداد 

الثابت هو اختصاص حصري للمحاكم االبتدائية.
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.
ً
عدد قضاة النيابة العامة باملحاكم االبتدائية : 717 قاضيا

.
ً
عدد قضاة النيابة العامة بمحاكم االستئناف : 250 قاضيا

2- في املجال املدني :

جدول تفصيلي لتدخل النيابة العامة في القضايا املدنية خالل سنة 2019

نوع القضية 
العدد

قضايا 
الجنسية

القضايا 
املدنية

قضايا 
األسرة

قضايا 
التحفيظ 
العقاري

كفالة 
األطفال 
املهملين

قضايا 
الحالة 
املدنية

األبوستيل

20.55157.374316.9521.78424.462158.150490.502عدد امللتمسات

1.069.775املجموع العام

1.106 إجراء في القضايا املدنية لكل قاض من قضاة النيابة العامةاملعدل العام السنوي الفردي

3- معدل اإلجراءات لكل قاض من قضاة النيابة العامة خالل سنة 2019 

نوع القضية 
العدد

العدد اإلجمالي
النسبة الفردية لكل قاض من 

قضاة النيابة العامة

5.485.9065.673مجموع اإلجراءات في القضايا الجنائية

1.069.7751.106مجموع اإلجراءات في القضايا املدنية

6.555.6816.779املجموع

يتضح مما سبق، أن معدل اإلجراءات لكل قاض من قضاة النيابة العامة باملحاكم العادية 

)967 قاضيــا( يناهــز 6.779 إجــراء ســنويا، أي أكثــر مــن 27 إجــراء يوميــا )بمعــدل 250 يــوم عمــل 

في السنة(. 

، كحضــور 
ً
 مهمــا

ً
 زمنيــا

ً
وهــو رقــم كبيــر إذا مــا علمنــا أن بعــض اإلجــراءات قــد تتطلــب حيــزا

الجلســات وزيــارة أماكــن االعتقــال. كمــا أن إجــراءات االســتنطاق ودراســة املحاضــر واســتقبال 

الشــكايات تتطلــب وقتــا مهمــا يختلــف بحســب طبيعــة كل قضيــة.
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ومــن جهــة أخــرى، فــإن األنشــطة املذكــورة فــي الجــداول الســابقة ليســت هــي كل مهــام 

حيــث يمــارس قضاتهــا مهامــا أخــرى كتتبــع التحقيــق  النيابــات العامــة باملحاكــم العاديــة، 

اإلعــدادي ومراقبــة املهــن القضائيــة وعقــد االجتماعــات مــع الشــرطة القضائيــة، أو فــي إطــار 

خاليــا ولجــان التكفــل بالنســاء واألطفــال، األمــر الــذي يؤكــد أن معــدل النشــاط الخــاص بــكل 

قا�ســي مــن قضــاة النيابــة العامــة يتجــاوز 30 إجــراء فــي اليــوم.
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خالصات أساسية :

- عــرف األداء العــام للنيابــات العامــة خــالل ســنة 2019 ارتفاعــا مطــردا شــمل معظــم مناحــي 

 
ً
عملهــا. وهكــذا انتقلــت املحاضــر املعالجــة مــن 1.517.502 ســنة 2018 إلــى 1.776.280 محضــرا

هــذه الســنة، أي بزيــادة تقــدر ب 17 %. كمــا أن عــدد الشــكايات ارتفــع مــن 533.314 شــكاية الســنة 

16.65 %. نفــس االرتفــاع تمــت معاينتــه  622.125 شــكاية هــذه الســنة، أي بزيــادة  املاضيــة إلــى 

بالنســبة لزيــارة أماكــن االعتقــال )أماكــن الحراســة النظريــة واملؤسســات الســجنية ومستشــفيات 

األمــراض العقليــة(، حيــث انتقلــت مــن 20.219 زيــارة خــالل 2018 إلــى 23.624 زيــارة خــالل ســنة 

.2019

- ارتفع معدل االجراءات التي يقوم بها كل قاض من قضاة النيابة العامة من 6.294 إجراء 

 ســنة 2018 )بمعــدل 25 إجــراء فــي اليــوم(، إلــى 6.777 إجــراء هــذه الســنة، بمعــدل يومــي 
ً
ســنويا

يصــل إلــى 27 إجــراء.

- رغــم االرتفــاع البســيط الــذي شــهده عــدد قضــاة النيابــة العامــة هــذه الســنة بســبب إحــداث 

ستة محاكم جديدة1، حيث بلغ عددهم في املحاكم العادية )ابتدائية واستئنافية( 967 قاضيا، 

بينمــا كان عددهــم الســنة املاضيــة 939، إال أن هــذه الزيــادة ال تتناســب بتاتــا مــع االرتفــاع الكبيــر 

الــذي يشــهده واقــع املمارســة القضائيــة. لذلــك نؤكــد مــرة أخــرى علــى الخصــاص الكبيــر فــي عــدد 

قضــاة النيابــة العامــة، والــذي ســبق تســجيله فــي التقريريــن الدورييــن األول والثانــي عــن ســنتي 

2017 و2018، إذ يجب الرفع من عدد مناصبهم بحوالي 600 قاض، حتى يمكن تخفيض معدل 

نشــاطهم الســنوي إلــى 3.000 إجــراء فــي الســنة، بمــا سيحســن مــن املردوديــة ويضمــن حمايــة األمــن 

القضائي للمواطنين. األمر الذي يقت�ضي وضع استراتيجية قصيرة املدى ومحددة في الزمن للرفع 

مــن عــدد التعيينــات تراعــي الخصــاص القائــم والقــدرات التكوينيــة للمعهــد العالــي للقضــاء.

ولذلــك ندعــو املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة إلــى دراســة هــذه الوضعيــة وتقديــم املطالــب 

الالزمــة للســلطة الحكوميــة املكلفــة بالعــدل مــن أجــل تخصيــص مناصــب ماليــة لتوظيــف قضــاة 

جــدد بالنيابــات العامــة فــي حــدود 600 قــاض علــى مــدار الثــالث ســنوات املقبلــة.

1- املحاكم االبتدائية بكل من تيفلت وتارجيست والدريوش وتنغير وسبت أوالد النمة ومشرع بلقصيري.
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مفهوم السياسة الجنائية :

يعرف   قانوني  نص  أي  غياب  يتضح  املتخصصة،  القانونية  النصوص  على  باالطالع 

السياسة الجنائية، وهو ما فتح الباب للعديد من االستنتاجات والتأويالت. غير أن غالبية الفقه 

استقرت على تعريف الفقيه األملاني )ليدويغ فيورباخ( )Ludwing Fuerbach(، والذي يعرفها 

بكونها : »مجموع التدابير الزجرية التي تواجه بها الدولة الجريمة«.

وهكذا يبدو أن مفهوم السياسة الجنائية يركز على الوسائل الزجرية التي تستعملها الدولة 

ملكافحة الجريمة لوحدها. ولذلك ال تعتبر الوسائل األخرى )غير الزجرية( املستعملة من طرف 

الدولة ملكافحة الجريمة من تدابير السياسة الجنائية، ولكنها تندرج ضمن سياسات عمومية 

)كاآلليات والتدابير املتخذة ملحاربة  أخرى، ولو كانت غايتها هي محاربة الجريمة والتصدي لها. 

الفقر واألمية والهشاشة االجتماعية، حينما تكون هذه الظواهر مثال هي السبب في ارتكاب بعض 

الجرائم(.

 على القضاء الجنائي لوحده. 
ً
كما أن السياسة الجنائية هي سياسة للدولة، وليست حكرا

وهو ما يؤدي إلى تدخل عدة سلطات ومؤسسات في وضعها وتنفيذها، كالبرملان عند سن القوانين، 

والحكومة عند وضع مشاريعها، والنيابة العامة حين تنفيذها وتحديد أولوياتها.

والواقع أن تعدد التعاريف التي أعطيت للسياسة الجنائية لم يسهم في رفع الغموض الذي 

رافق استعمال هذا املفهوم. وكان من محصلة ذلك، الخلط بين مفهومي السياسة اإلجرامية 

 .»Politique Pénale« والسياسة الجنائية »Politique Criminelle«

الجريمة.  ملواجهة  واملجتمع  الدولة  تتخذها  التي  التدابير  تعني  اإلجرامية  فالسياسة 

كيفما كان نوعها، جنائية  أي أنها تعني السياسة املناهضة للجريمة،   Une réaction sociale 

أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية ...1.

فالسياسة اإلجرامية تشمل - باإلضافة إلى السياسة الجنائية - وسائل أخرى غير زجرية 

1  - وفي هذا اإلطار، يعتبر مارك آنسل بأن السياسة االجرامية ما هي إال تنظيم عقالني، يعكس رد الفعل املجتمعي في مواجهة الجريمة.
« Une organisation rationnelle à un moment donné et dans un état donné de la réaction sociale contre le 
crime ». Marc ANCEL, politique criminelle et droit comparé, in Les principaux aspects de la politique criminelle 
moderne, Mélanges H. Donnedieu de Vabres, Sirey, 1960, p61 et s.
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تعدد  تفترض  أنها  كما  األساسية.  أهدافها  بين  الوقاية من  ويعتبر عنصر  الجريمة.  ملكافحة 

هي مجموع العمليات التي  ولذلك تصبح السياسة اإلجرامية طبقا لهذا التصور،  املتدخلين. 

جاه الظاهرة اإلجرامية1. ِ
ّ
يعتمدها املجتمع كرد فعل ات

في حين نجد بأن مفهوم السياسة الجنائية يحيل على معنى رد الفعل الجنائي ضد الجريمة 

باعتبارها مقاربة جنائية تروم التصدي املباشر للسلوك الجرمي طبقا   ،)Réaction pénale(

للقواعد واإلجراءات القانونية املعمول بها. وبتعبير آخر، فهي تعبر عن رد فعل الدولة بواسطة 

القوانين الجنائية2.

وينسجم هذا التعريف مع التوجهات الحديثة للعديد من التشريعات الجنائية التي تمنح 

ألَزم  الذي  الوطني  وفي مقدمتها تشريعنا  الجنائية،  السياسة  تنفيذ  العامة صالحية  للنيابة 

بموجب املادة 2 من القانون رقم 33.17 3، وبمقت�ضى املادة 51 من قانون املسطرة الجنائية قضاة 

النيابة العامة، تحت إشراف رئيسها، بتنفيذ السياسة الجنائية. فليست السياسة الجنائية بهذا 

املفهوم، سوى القواعد القانونية املضمنة في القانون الجنائي بشقيه املوضوعي واإلجرائي أو في 

بعض النصوص الجنائية الخاصة، والتي يوضح هذا التقرير السنوي كيفية تنفيذها. 

»السياسة   : وفي هذا االتجاه كان تعريف املجلس الدستوري املغربي الذي اعتبر أن 

الجنائية، التي تعد من السياسات العمومية، من خالل سّنِ قواعد وقائية وزجرية ملكافحة 

للنظام العمومي وصيانة لسالمة األشخاص وممتلكاتهم وحرياتهم، وكذا   
ً
الجريمة، حماية

أي أن  النيابة العامة ملهامهم...«4.  تحديد الكيفيات والشروط القانونية ملمارسة قضاة 

املجلس الدستوري اعتبر السياسة الجنائية سياسة عمومية تتم من خالل وضع قواعد وقائية 

1  - وهو نفس التعريف الذي قدمته ميراي ديلماس مارتي في معرض حديثها عن السياسة االجرامية باعتبار هذه األخيرة هي : 
« L’ensemble des procédés par lesquels le corps social organise les réponses au phénomène criminel ». 
Mireille DELMAS-MARTY, Les grands systèmes de politique criminelle, Paris, P.U.F. 1992, p13.

2 - وقد أكد جان براديل على ذات املعنى بقوله:
« On confond parfois politique criminelle et politique pénale, Une précision doit pourtant être apportée 
sur ce point… la politique criminelle est un clavier à touches multiples, avec des aspects de nature social, 
sportive, sanitaire familiale, économiques, etc, de nature pénale. Et c’est quand la réaction est pénale que 
l’on peut parler de politique pénale ». Jean PRADEL, Droit pénal comparé, Dalloz, 4 éd, p 879.
- وهو القانون املتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة   3

العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة. منشور بالجريدة الرسمية عدد 6605 بتاريخ 18 شتنبر 2017.
 106.13 25 من القانون التنظيمي رقم  بمناسبة مراقبة دستورية املادة   2016 15 مارس  بتاريخ   16-992 - قرار املجلس الدستوري عدد    4

املتعلق بالنظام األسا�ضي للقضاة. الجريدة الرسمية عدد 6452 بتاريخ 31 مارس 2016 ص 2882.
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وزجرية ملكافحة الجريمة. أي من خالل قواعد القانون الجنائي )قانون املوضوع( الذي يجرم 

األفعال ويحدد لها عقوبات وتدابير للوقاية. وكذلك من خالل قانون املسطرة الجنائية الذي 

يحدد القواعد واإلجراءات الشكلية للبحث واملتابعة والتحقيق واملحاكمة. وهي صالحيات املشرع 

الذي جعل التشريع في مادة القانون الجنائي واملسطرة  من الدستور،   71 بمقت�ضى الفصل 

 على البرملان. 
ً
الجنائية حكرا

 - ملحة عن التطور التاريخي للسياسة الجنائية باملغرب :
ً
أوال

غداة حصول املغرب على االستقالل، وفي إطار اإلصالحات التشريعية الكبرى التي اعتمدها، 

 ،1962 ومجموعة القانون الجنائي لسنة   1959 صدر كل من قانون املسطرة الجنائية لسنة 

واللذان كانا يتضمنان املالمح األولى للسياسة الجنائية الوطنية في املغرب املستقل في العصر 

الحديث، بالرغم من أن املشرع آنذاك لم يكن يستعمل تعبير السياسة الجنائية. وإن كانت مهمة 

اإلشراف على تنفيذها قد منحت منذ تلك الفترة للنيابات العامة تحت إشراف وزير العدل. 

مؤسسات الدولة وتقوية سلطاتها،  وتميزت هذه املرحلة باتجاه السياسة الجنائية نحو بناء 

باعتبار أن تحقيق األمن كان هو العنصر الغالب على السياسة الجنائية للمشرع الجنائي في تلك 

املرحلة، التي كانت الدولة خاللها تعيد ترتيب املؤسسات وتنظيمها، ووضع الدستور األول وما 

تاله من انتخابات ثم إعالن حالة االستثناء وما صاحبها من اضطرابات أمنية.

وبقيت األمور كما كانت عليه إلى مرحلة التسعينيات التي شهدت دينامية جديدة على 

أدت إلى املطالبة بتغيير معالم السياسة الجنائية  مستوى حقوق االنسان والحريات العامة، 

الوطنية، لتتالءم، من جهة، مع التطورات الجديدة التي عرفتها الجريمة ووسائل ارتكابها، ومن 

وهو ما أدى إلى إدخال  مع الطفرة الحقوقية التي شهدتها بالدنا في تلك الحقبة.  جهة أخرى، 

تعديالت هامة على السياسة الجنائية الوطنية بإلغاء نصوص وتعديل أخرى في اتجاه تقوية 

الحماية القضائية لحقوق اإلنسان، وتوفير بعض شروط املحاكمة العادلة.

وقد زادت دينامية هذه املرحلة مع مطلع سنة 2000، حيث تم وضع قانون جديد للمسطرة 

الجنائية اتسم بطابع حقوقي متطور وظهرت به بصورة جلية معالم شروط املحاكمة العادلة 

املستمدة من املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، وتم إقرار قرينة البراءة بنص واضح. كما تدخل 

املشرع إلدخال تعديالت وإضافات هامة على القانون الجنائي وقوانين الحريات العامة تم�ضي في 
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نفس االتجاه، وعمل على سن قوانين ملنع ومعاقبة التعذيب واالعتقال التعسفي. وقد واكب هذا 

التوجه إحداث مؤسسات وآليات هامة لحماية حقوق اإلنسان وصون نظام العدالة كاملجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان ومؤسسة وسيط اململكة )ديوان املظالم سابقا( وغيرهما ... وتم تتويج 

ذلك بدسترة الحقوق والحريات في النص الدستوري لفاتح يوليوز 2011. 

ويبدو أن السياسة الجنائية في الوقت الراهن تعمل على تقوية اإلطار الحقوقي كما تدل 

على ذلك النصوص القانونية التي صدرت خالل العشرين سنة األخيرة، ولكنها أصبحت تعمل 

وتنظيم الحريات التي تبين أن  على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات من جهة،   
ً
مؤخرا

سوء استعمال وسائل التواصل الرقمية قد يضر بها، كاملساس بخصوصيات األفراد وحميميتهم 

وعن طريق تركيب الصور واألصوات   وصورهم عن طريق ترويج األخبار الزائفة واملختلفة، 

أو اختالقها.

ولذلك يعتقد أن السياسة الجنائية املغربية تتجه بهدوء وعقالنية إلى حماية قيم الوطن 

النظام االقتصادي واالجتماعي  وكذلك حماية  األساسية األخالقية واالجتماعية والثقافية، 

حينما تصبح ممارسة   
َّ
إال دون املساس بالحريات األساسية والحقوق الطبيعية،  والسيا�ضي، 

تلك الحقوق والحريات تلحق الضرر بحقوق الغير وحرياتهم أو تضر بقيم املجتمع العليا. وهو 
توجه مستمد من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسة الذي يسمح بتقييد بعض الحقوق 

لضرورات حفظ األمن والنظام العام واألخالق العامة بالبلد1.

وقد جاء استعمال عبارة »السياسة الجنائية« ألول مرة في القانون رقم 22.01 الصادر 

التي لم تعرف  منه.   51 من خالل املادة  املتعلق باملسطرة الجنائية،   2002 أكتوبر   3 بتاريخ 

املقصود بها، واكتفت بتحديد الجهة املشرفة على تنفيذها ممثلة في وزير العدل، والجهة املعنية 

بتطبيقها ممثلة في قضاة النيابة العامة.  وهذا يعني أن هذه الوضعية كانت تسمح للحكومة في 

شخص وزير العدل بتسيير عمل النيابة العامة وهي مكونة من قضاة.

2004 فرصة  وشكلت املناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية املنظمة بمكناس سنة 

لتعميق النقاش حول موضوع السياسة الجنائية، من حيث مفهومها ومضامينها، ومن حيث 

الجهة املكلفة بوضعها والجهة املسؤولة عن تنفيذها.  ومنذ حينه، احتل هذا املفهوم قطب الرحى 

 في األوساط القانونية والحقوقية والقضائية. 
ً
في الدراسات القانونية، وغدا استعماله شائعا

1- راجع مثال املواد 12 و13 و18 و19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
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2011 والذي كرس  واستمر التطور الذي شهدته بالدنا إلى أن توج بصدور دستور سنة 

مما أدى إلى إحداث تغيرات جديدة على بعض جوانب  مفهوم استقالل السلطة القضائية. 

والجهة املشرفة على  السياسة الجنائية. خاصة على مستوى تحديد الجهة املكلفة بوضعها، 

تنفيذها. حيث أسندت مهمة وضع السياسة الجنائية األولى إلى البرملان حسب ما أكده املجلس 

الدستوري1، فيما منحت صالحية اإلشراف على تنفيذها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة 

النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بدال من وزير العدل2.

 - الجهة املكلفة بوضع السياسة الجنائية :
ً
ثانيا

تختلف السياسة الجنائية عن باقي السياسات العمومية على اعتبار أن تنفيذها ال يتم من 

طرف الحكومة، كما هو شأن أغلب السياسات العمومية األخرى. بل إن جميع سلطات الدولة، 

 معّينا، تبعا ملا يحدده الدستور من اختصاصات لكل سلطة على حدة.
ً
قد تلعب فيها دورا

)القانون الجنائي وقانون  فقد عهد دستور اململكة بوضع السياسة الجنائية  وهكذا، 
الذي نص على أن القانون   ،71 طبقا للفصل  »السلطة التشريعية«  إلى  املسطرة الجنائية( 

)البرملان( هو الجهة املختصة بالتشريع في امليادين التي أشير إليها بمقت�ضى هذا الفصل. ومن بينها 

التشريع الجنائي، سواء في شقه املوضوعي الذي يتضمن الجرائم والعقوبات أو تدابير الرقابة 

أو في شقه اإلجرائي الذي يتضمن كافة اإلجراءات واملساطر الواجب اتباعها من  املقررة لها. 

أجل تحريك الدعوى العمومية ومتابعة املتهمين ومحاكمتهم وإثبات الجرائم وتنفيذ املقررات 

القضائية وغيرها.

وقد تضمن قرار املجلس الدستوري املغربي رقم 992-16 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016 

بشأن النظام األسا�ضي للقضاة، التأكيد على صالحية البرملان في وضع السياسة الجنائية باإلشارة 

من السياسات  التي تعد جزًء  »وحيث إن صالحية وضع السياسة الجنائية،   : إلى ما يلي 

العمومية، من خالل سن قواعد وقائية وزجرية ملكافحة الجريمة، حماية للنظام العمومي 

وصيانة لسالمة األشخاص وممتلكاتهم وحرياتهم، وكذا تحديد الكيفيات والشروط القانونية 

ملمارسة قضاة النيابة العامة ملهامهم، تظل من الصالحيات املخولة إلى السلطة التشريعية 

التي يعود إليها أيضا تقييم هذه السياسة، طبقا ألحكام الدستور«.

1  - قرار املجلس الدستوري رقم 16/991 بشأن املادة 100 من القانون التنظيمي رقم 100.13 املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية.
2  - املادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية.
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فإن هذا ال يلغي األدوار التي  ورغم أن وضع السياسة الجنائية هو اختصاص للمشرع، 

يمكن أن تضطلع بها الحكومة من خالل تقديمها ملشاريع القوانين. وكذلك عن طريق تفاعلها مع 

مقترحات القوانين التي يقدمها البرملانيون. باإلضافة إلى أنها تتداول، من خالل مجلس الحكومة، 

ومن بينها السياسات العمومية  من الدستور،   92 في القضايا والنصوص املحددة في الفصل 

49 و92 من الدستور(، ومشاريع القوانين  التي يتعين عرضها على املجلس الوزاري )الفصالن 

وكذا االتفاقيات الدولية التي يعود  التي تحيلها على البرملان الختصاصه في وضع القوانين، 

االختصاص باملصادقة عليها إلى جاللة امللك )الفصل 55 من الدستور(. باإلضافة إلى السياسات 

العمومية التي تتولى كل سلطة تنفيذ ما يرجع الختصاصها بشأنها. غير أن التشريع الجنائي يظل 

من أهم أدوات السياسة الجنائية باعتباره يوفر األجوبة الزجرية لكل ظاهرة إجرامية على حدة، 

 لألفعال التي يقرر املجتمع تجريمها، كما يحدد وسيلة التصدي لها إما 
ً
من خالل تضمينه جردا

بعقوبات زجرية أو بتدابير أخرى إصالحية أو تصالحية.

 - تنفيذ السياسـة الجنائية :
ً
 ثالثا

طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 33.17 والتي بموجبها حل الوكيل العام للملك لدى 

محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة االختصاصات التي 

كانت موكولة إلى هذا األخير، فإن رئيس النيابة العامة أصبح هو املعني بمضمون املادة 51 من 

ونتيجة لذلك،  التي تخوله االشراف على تنفيذ السياسة الجنائية.  قانون املسطرة الجنائية، 

فإن قراءة املادة 51 من قانون املسطرة الجنائية، يجب أن تتم على أساس إحالل الوكيل العام 

للملك، رئيس النيابة العامة محل وزير العدل، وإعادة صياغة هذه املادة بهذا التغيير لتكون على 

النحو التالي : 

»يشرف الوكيل العام للملك بصفته رئيسا للنيابة العامة على تنفيذ السياسة الجنائية، 

ويبلغها إلى الوكالء العامين الذي يسهرون على تطبيقها.

ما يصل إلى علمه من  أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك1  )أي رئيس النيابة العامة(  وله 

مخالفات للقانون الجنائي، وأن يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بذلك، وأن يرفع 

إلى املحكمة املختصة ما يراه )رئيس النيابة العامة( مالئما من ملتمسات كتابية«.

1 - املقصود الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف.
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كما أن إسناد تنفيذ السياسة الجنائية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 

 100-13 110 من القانون التنظيمي عدد  في املادة   
ً
كان واضحا بصفته رئيسا للنيابة العامة، 

املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية. حيث إنه، ولتتبع كيفية تنفيذ هذه السياسة فإن 

ونص قرار املجلس  املشرع ألزمه بتقديم تقرير سنوي إلى املجلس األعلى للسلطة القضائية. 

الدستوري عدد 991-16 بشأن البت في مطابقة هذه املادة للدستور على أنه : »لئن كان الوكيل 

العام للملك لدى محكمة النقض، املعهود إليه بترؤس النيابة العامة، يظل مسؤوال عن 

كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية... فإن املشرع، باعتباره املختص بوضع السياسة الجنائية، 

يحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة...«

وقد أكد املشرع املغربي هذا التوجه ملا استعمل مصطلح السياسة الجنائية مرة أخرى 

إلى  بالعدل  املكلفة  الحكومية  السلطة  بنقل إختصاصات  املتعلق   33.17 القانون  بمقت�ضى 

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم 

رئاسة النيابة العامة، حيث جاء في الفقرة الثانية من املادة الثانية من هذا القانون على أنه :

وعالوة على االختصاصات املوكولة إليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها   ...«  

العمل، يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة محل وزير 

العدل في :

اإلشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صالحياتها املرتبطة بممارسة   -

الدعوى العمومية ومراقبة سير النيابة العامة، في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا 

للتشريعات الجاري بها العمل ...«

 إلشراف الوكيل العام للملك رئيس 
ً
 عاما

ً
ويالحظ من خالل ذلك أن املشرع قد وضع إطارا

وكذا تقديم نتائج  النيابات العامة،  وأداء  النيابة العامة على مراقبة سير الدعوى العمومية، 

 تدخله في إطار املقتضيات القانونية الجاري بها العمل. 
ً
عملها في مجال محاربة الجريمة. محددا

وفي هذا تأكيد من املشرع على أن السياسة الجنائية توضع من طرفه بمقت�ضى نصوص قانونية 

يختص بسنها وفقا للفصل 71 من الدستور، وتنفذ من لدن النيابة العامة تحت إشراف رئيسها 

وفقا لإجراءات التي حددها القانون )البرملان( نفسه املختص بوضع السياسة الجنائية1. 

1- يتم تحديد اإلجراءات في القوانين اإلجرائية، وأهمها قانون املسطرة الجنائية.
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السياسة  العامة  النيابة  بها  تنفذ  التي  اآلليات  إحدى  العمومية  الدعوى  تدبير  ويعد 

الجنائية. ويحيل ذلك إلى تحريك الدعوى العمومية وممارستها، واختيار الطريقة املالئمة إلقامتها 

باالستدعاء املباشر أو باإلحالة املباشرة على املحكمة في حالة سراح أو اعتقال. وهذا يعني أن 

الدعوى العمومية يتم تدبيرها وفق كل صنف من الجرائم، وأن تحديد طريقة هذا التدبير تراعي 

وكذا ما تقتضيه األولويات املسطرة على  ما يتضمنه القانون من عقوبات ومساطر قانونية، 

مستوى تنفيذ السياسة الجنائية.

تنفذ النيابة العامة السياسة الجنائية من خالل تدبير  وإلى جانب الدعوى العمومية، 

الشكايات واملحاضر وباقي اإلجراءات التي تتطلبها عملية البحث والتحري عن الجرائم ومالحقة 

مرتكبيها وجمع وسائل اإلثبات. وكذا من خالل صالحياتها في تنفيذ املقررات القضائية. باإلضافة 

إلى األدوار األخرى التي تقوم بها النيابة العامة في مراقبة أماكن االعتقال وفي مجال حماية الحقوق 

والحريات.

ولذلك فإنه من التقصير أن ُيختزل تنفيذ السياسة الجنائية في موضوع ممارسة الدعوى 

العمومية، بمعنى مجال املتابعات التي تحركها النيابة العامة أمام القضاء الزجري. ألن تنفيذ 

السياسة الجنائية يتجاوز ذلك كما سبق ذكره.

كما أن الحديث عن اآلليات املعتمدة من طرف النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية 

وما تشكله من ضمانة أساسية في إعمال هذا التنفيذ، وفق ما توخاه املشرع وما يستأثر باهتمام 

السياسات العامة للدولة، ال يعفي من ضرورة اإلشارة إلى تطوير ومالءمة مجال تدخل النيابة 

املكرسة لتحقيق السلم  العامة في مكافحة الجريمة مع املستجدات الحقوقية واالجتماعية، 

في   
ً
ومحصورا  

ً
حيث إن هذا التدخل لم يعد مختزال وحماية الحقوق والحريات.  االجتماعي، 

التدخل الزجري املباشر )intervention répressive( عن طريق ممارسة الدعوى العمومية 

réaction( التصالحية  للعدالة   
ً
بل أضحى مكّرِسا الجنائي،  القانون   في حالة خرق قواعد 

 réparatrice(، من خالل تفعيل آليات قانونية متعددة، كآليات الوساطة والصلح الزجري.

فالصلح الزجري، الذي يجد سنده في مقتضيات املادة 41 من قانون املسطرة الجنائية، 

يؤدي إلى تخلي النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية مقابل اتفاق طرفي الخصومة على 

الصلح املضمن بينهما في محضر رسمي وفقا للشروط املحددة في املادة املذكورة أعاله. وقد 
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 بين قراري الحفظ واملتابعة املخولين للنيابة العامة، إذ يؤدي إلى 
ً
 وسطا

ًّ
أحدث هذا التدبير حال

.
ً
 للضحية واملجتمع معا

ًّ
تجنب متابعة املتهم، وُيقدم في نفس الوقت، حال

كما أن الوساطة تؤدي إلى إعمال آلية غير عقابية، يكون لها مفعول مباشر على حقوق 

حقوقه  على  الحفاظ  يخوله  مما  املسطرة،  هذه  في   
ً
أساسيا  

ً
طرفا يعتبر  الذي   الضحية، 

 من الردع االجتماعي 
ً
أو استرجاعها. كما أن املخالف يضطر إلْصالح خطئه، وهو ما يرتب نوعا

الذي يتم دون اللجوء إلى الدعوى العمومية التقليدية.

يسمح  كما أن قيام النيابة العامة بمهام أخرى مثل تفقد أماكن االعتقال ومعاينتها، 

بتجنب بعض حاالت االعتقال التعسفي والتعذيب وسوء املعاملة أو املعاملة القاسية أو املهينة. 

وهو إجراء وقائي تعتمد عليه السياسة الجنائية، دون أن يتم عن طريق آليات تدبير الدعوى 

الزوج  إرجاع  األسرية عن طريق  الخالفات  يقال عن مساطر حل  ال�ضيء  ونفس   العمومية. 

أو الزوجة إلى بيت الزوجية أو منع االتصال بين املعتدي واملعتدى عليه. وكذلك ما تخوله بعض 

آليات املراقبة القضائية التي تسمح التشريعات بها دون اللجوء إلى تحريك الدعوى العمومية.

ويقال نفس ال�ضيء عن الصالحيات األخرى التي تعول عليها السياسة الجنائية ذات البعد 

الحمائي. التي تتجلى في تفعيل بعض التدابير الحمائية املقررة لفائدة الضحايا والشهود والخبراء 

ويمتد نطاق تطبيقها في بعض الحاالت  في إطار ما حدده قانون املسطرة الجنائية.  واملبلغين، 

ليشمل حماية بعض الفئات الخاصة، كضحايا العنف أو األطفال ضحايا الجنايات والجنح 

وضحايا االتجار بالبشر.

 - أولويات السياسة الجنائية :
ً
رابعا

ال شك أن املدخل األسا�ضي لتنفيذ السياسة الجنائية، يكمن في تطبيق مضامين القوانين 

الجنائية السارية بشقيها املوضوعي واإلجرائي. غير أنه ثمة مستجدات مجتمعية تستأثر باهتمام 

كما أن هناك التزامات دولية للمملكة تستدعي تسطير أولويات بشأنها في تنفيذ  الرأي العام. 

منها ما يتصل بالتصدي للجرائم التي تمس بالحقوق والحريات األساسية  السياسة الجنائية. 

االستثمار  بحمايةاالقتصاد وتشجيع  ترتبط  التي  أو  ممتلكاته.  املواطن وسالمة  وتهدد حياة 

غير أن تحديد أولويات السياسة الجنائية وتأطير النيابات العامة  وتحقيق السلم االجتماعي. 
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باملحاكم، لاللتزام بها في إطار التطبيق السليم للقانون، يتطلب أيضا تسخير اإلمكانيات املادية 

والبشرية الالزمة. 

ويتم تحديد أولويات السياسة الجنائية، كما يتم تحديد أولويات السياسات العمومية، 

عن طريق التركيز في التنفيذ على القضايا ذات األولوية في السياسة العامة للدولة، أو القضايا 

التي تستأثر باهتمام الرأي العام، أو القضايا املرتبطة بالتزامات بالدنا الدولية. وبطبيعة الحال 

وفيما يلي أهم  وكذلك مواكبة املستجدات اإلجرامية.  بالظواهر اإلجرامية املقلقة للمجتمع، 

العناصر املرجعية في تحديد أولويات السياسة الجنائية :

1- االختيارات التشريعية : 

 لتحديد أولويات السياسة الجنائية. وذلك حينما يتدخل املشرع 
ً
 هاما

ً
يمثل القانون مؤشرا

إما استجابة لحاجيات  لسن نصوص خاصة باملعالجة الجنائية لبعض الظواهر اإلجرامية. 

اللتزامات   
ً
أو تنفيذا املواطنين األمنية أو االقتصادية أو االجتماعية أو األخالقية أو الثقافية، 

دولية تنبثق عن مصادقة اململكة على معاهدات دولية، أو النخراطها في برامج ملحاربة ظواهر 

إجرامية معينة. ولذلك فإن السياسة الجنائية يتعين أن تسجل من بين أولوياتها تطبيق القوانين 

وكذلك القوانين املرتبطة بالحاجيات املجتمعية  الجنائية املستحدثة والتشريعات الجديدة، 

املشار إليها. وأن تتقيد باملواثيق الدولية املصادق عليها من قبل اململكة.

2- القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام :

لتحديد أولويات   
ً
واقعيا  

ً
تعتبر املواكبة والرصد املنتظم الهتمامات الرأي العام مصدرا

بحيث ال يمكن تجاهل ما يؤرق املواطن على مستوى استفحال بعض  السياسة الجنائية. 

)كالوسائط  التي يتم تداول أخبارها من طرف املجتمع بمختلف الوسائل  الظواهر اإلجرامية، 

االجتماعية ووسائل اإلعالم(. والسيما الظواهر اإلجرامية التي تهدد السلم االجتماعي، واستتباب 

األمن واالستقرار. 

3- التنسيق مع السياسات العمومية :

فإن املصالح  ولذلك،  تعد السياسة الجنائية واحدة من السياسات العمومية للدولة. 

السياسات العامة األخرى الجاري تنفيذها  العامة للبالد تقت�ضي أن تواكب هذه السياسة، 
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وأن تتمسك بالتنفيذ الدقيق  دون أن تصطبغ بلون سيا�ضي أو إيديولوجي معين،  باملجتمع، 

للقانون، في حدود مفاهيم إحقاق العدل واإلنصاف.

التي  األخرى  العامة  السياسات  ملساندة  مدعوة  تكون  الجنائية  السياسة  فإن  ولذلك 

تعتمدها سلطات الدولة لتحقيق غايات اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو صحية باملجتمع، 

عن طريق تفعيل النصوص الجنائية ذات الصلة باملواضيع التي تعالجها السياسات العمومية 

األخرى التي تضعها وتنفذها السلطات املعنية في الدولة.

وإذا كان الدستور ال يسمح بإعطاء توجيهات أو تعليمات للسلطات القضائية من طرف 

من  األول  الفصل  حدده  كما  بينها  والتعاون  الدولة  سلطات  بين  التنسيق  فإن  الحكومة، 

الدستور، وكما بينه قرار املجلس الدستوري بقوله : »إن مبدأ التعاون بين السلط يقت�سي، 

عند الحاجة، إقامة عالقات تنسيق بينها قصد تحقيق غايات مشتركة، من خالل تسهيل 

كل سلطة ملمارسة السلطة األخرى لوظائفها خدمة للصالح العام«1، ال يمنع من أن تخبر 
الحكومة، رئيس النيابة العامة بالسياسات العامة التي تتقاطع مع السياسة الجنائية أو تحتاج 

إلى دعمها، ليكون على علم بها خالل تحديده ألولويات السياسة الجنائية في التنفيذ.

 بمقتضيات الفصل األول من الدستور، فإن رئاسة النيابة العامة، تعمل على إدراج 
ً
وعمال

)اقتصادية أو اجتماعية...(،  املوضوعات التي تشكل أولوية في السياسات العمومية املختلفة 

وحماية  الفساد،  ومحاربة  االستثمار  حماية  ذلك  ومن  الجنائيةـ   السياسة  أولويات  ضمن 

وحماية  كاملرأة والطفل واملهاجرين واألشخاص ذوي اإلعاقة.  الفئات املحتاجة إلى الحماية، 

البيئة والثروات املائية، أو الوقاية من حوادث السير، وغيرها من املواضيع التي تستأثر باهتمام 

السياسات العمومية األخرى.

4- االلتزامات الدولية للمملكة املغربية :

في نطاق الدستور وقوانين  تسمو االتفاقيات الدولية املصادق عليها من طرف املغرب، 

مما يتطلب مالءمة هذه  اململكة على التشريعات الوطنية فور نشرها في الجريدة الرسمية. 
للمرجعية الكونية لحقوق   

ً
 صريحا

ً
التشريعات مع ما تتطلبه تلك املصادقة وبما يجسد تبنيا

اإلنسان.

1- قرار املجلس الدستوري عدد 991-16 الصادر في 15 مارس 2016، بمناسبة البت في دستورية املادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس األعلى 
للسلطة القضائية عدد 13-100. منشور بالجريدة الرسمية عدد 6452 بتاريخ 31 مارس 2016 ص. : 2879.
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ونظرا لألهمية التي تكتسيها مضامين االتفاقيات الدولية املصادق عليها بوجه عام، وتلك 
على وجه الخصوص،  وحماية حقوق االنسان2  التي تتصل بمكافحة بعض أشكال الجرائم1 
فإن تنفيذ السياسة الجنائية يقت�ضي من رئاسة النيابة العامة وضعها ضمن أولويات السياسة 
من أجل االلتزام   كما يتطلب منها العمل على تأطير وتوجيه قضاة النيابة العامة،  الجنائية. 
بتنفيذها في توافق تام مع االلتزامات الدولية لبالدنا في مجال مكافحة الجريمة. وعلى مستوى 

التنسيق والتعاون مع اآلليات الوطنية والدولية املسخرة لهذا الغرض.

تفعيل النصوص  ويأتي في مقدمة اهتمامات السياسة الجنائية في هذا الباب كذلك، 
وترسيخ  الجريمة،  مكافحة  مجال  في  الدولي  التعاون  بموضوع  املرتبطة  الزجرية  القانونية 
الثقافات الدولية املرتبطة بحماية الحياة الخاصة والصورة واملعطيات الشخصية، وتنظيم 
بسمعة   

ً
مجال الحق في املعلومة وتحصينه من األخبار الزائفة واملصطنعة التي تلحق ضررا

وهي مهام يصعب تدبيرها  لالستقرار االجتماعي.   
ً
أو تتضمن تهديدا األشخاص ومصالحهم، 

والحق في الحصول على  الذي يشهد طفرة حقوقية في مجال حرية التعبير   في هذا الوقت، 
لب على املشهد سوء استعمال الوسائل التكنولوجية والوسائط االجتماعية، 

ْ
املعلومة بينما َيغ

وانتشار اإلشاعة. ومما يزيد من صعوبة ذلك إمكانيات التحريف والتلفيق واْصطناع الصور 
وتركيبها، التي أصبحت توفرها املعلوميات والوسائل الرقمية. 

5- تحقيق أهداف التنمية املستدامة :

تندرج أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة)ODD( ضمن »خطة التنمية املستدامة 

1 - نذكر كأمثلة على ذلك :
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غير املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 1988؛• 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية لسنة 2000؛• 
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال لسنة 2000؛• 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لسنة 2003.• 

2 - ويتعلق األمر هنا باملعاهدات الدولية األساسية لحقوق االنسان التي تتقاطع في بعض مضامينها مع اختصاصات النيابة العامة، ونذكر منها :
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بتاريخ 21 دجنبر 1965؛• 
العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية بتاريخ 16 دجنبر 1966؛• 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 18 دجنبر 1979؛• 
10 دجنبر •  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، اعتمدت بتاريخ 

1984؛
اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 20 نونبر 1989؛• 
االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بتاريخ 18 دجنبر 1990؛• 
االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، اعتمدت بتاريخ 20 دجنبر 2006؛• 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بتاريخ 13 دجنبر 2006.• 
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في أفق 2030« املعتمدة بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة1، وهي عبارة عن برنامج عمل تلتزم 
الدول بمختلف سلطاتها بتنفيذه في إطار من التعاون املشترك. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق 

االزدهار  وتعزيز السلم العالمي في نطاق أوسع من الحرية. 

وقد حددت هذه الخطة سبعة عشر هدفا )objectif( للتنمية املستدامة تستهدف تحقيق 

طط العمل والقرارات املتخذة في جميع املجاالت 
ُ
تروم توجيه خ  ،)cible( 169مطمحا وغاية 

األساسية2.

وتندرج بعض االختصاصات املوكولة إلى النيابة العامة ضمن وسائل تحقيق أهداف 

وغايات التنمية املستدامة، باعتبار أن سيادة القانون والعدالة الجنائية تساهم في حماية وتعزيز 

حقوق اإلنسان، وخاصة حماية ضحايا الجريمة وبعض الفئات في وضعية صعبة، كما تساهم 

في التنمية االقتصادية من خالل التصدي ملجموعة من الجرائم )كالرشوة وغسل األموال(. دون 

إغفال دورها في مكافحة الجرائم البيئية بما يساهم في حماية املوارد الطبيعية وكفالتها لألجيال 

املقبلة.

ومن غايات التنمية املستدامة التي تجعلها رئاسة النيابة العامة ضمن أولويات تنفيذ 

السياسة الجنائية ما يلي :

الغاية )2.5( التي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في   •

املجالين العام والخاص، بما في ذلك االتجار بالبشر واالستغالل الجن�ضي وغير ذلك من 

أنواع االستغالل؛

الّرِق  وإنهاء  خرة،  على السُّ املتعلقة باتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء   )8.7( الغاية   •

املعاصر واالتجار بالبشر، وضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل األطفال؛

الغاية )2.16( التي تهدف إلى إنهاء ما يتعرض له األطفال من سوء املعاملة واالستغالل   •

واالتجار بالبشر وجميع أشكال العنف والتعذيب؛

.)A/RES/70/1( 20151- قرار رقم 70/1 اتخذته الجمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 25 سبتمبر
وإعمال حقوق اإلنسان الواجبة للجميع وتحقيق  على الفقر والجوع،  وتتمحور أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة حول القضاء   -2
املساواة بين الجنسين، باإلضافة إلى حماية البيئة وبالخصوص املوارد الطبيعية، وتهيئة الظروف املالئمة للنمو االقتصادي، وفق نوع من 

التوازن بين األبعاد الثالثية للتنمية املستدامة: البعد االقتصادي، والبعد االجتماعي، والبعد البيئي.
- قرار رقم 70/1 اتخذته الجمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 25 سبتمبر2015، الصفحتان 1 و3.
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الغاية )3.16( التي تهم تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وكفالة   •

تكافؤ الفرص لوصول الجميع إلى العدالة، والتي جعلت من ضمن مرتكزاتها تخفيض 

نسبة املحتجزين غير املحكوم عليهم من مجموع السجناء؛

الغاية )4.16( املتعلقة بالحد بقدر كبير من التدفقات غير املشروعة لألموال واألسلحة،   •

وتعزيز استرداد األصول املسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة املنظمة؛

الغاية )5.16( التي ترمي إلى الحد بقدر كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما؛  •

الغاية )16.أ( املتعلقة بتعزيز املؤسسات الوطنية ذات الصلة، بجملة أمور، منها التعاون   •

الدولي من أجل بناء القدرات على جميع املستويات، وال سيما في البلدان النامية، ملنع 

العنف ومكافحة اإلرهاب والجريمة.

وهي تعمل على تطبيق مضامين القوانين  فإن النيابة العامة،  على ما سبق،   
ً
وتأسيسا

الجنائية وتفعيل إجراءات البحث و التحري بشأن القضايا التي تتطلب ذلك، وممارسة الطعون 

بعضها يدخل في إطار الخطوط  تعطي األولوية في ذلك لقضايا معينة،  كلما اقت�ضى األمر، 

املستقرة للسياسة الجنائية، مثل محاربة الجرائم ضد األشخاص )القتل، العنف، ...( والجرائم 

ضد األموال )السرقات والنصب واالعتداء على املمتلكات( وحماية املال العام ومحاربة الفساد، 

والجرائم املرتكبة ضد األمن والنظام العام، والجرائم املاسة باألخالق العامة، وجرائم التزييف 

وأولويات  بأهداف  مرتبط  األخر  والبعض  الجرائم،  من  وغيرها  املخدرات  وجرائم  والتزوير، 

السياسات العمومية للدولة، أو باملالءمة الواجبة للمواثيق الدولية واالتفاقيات املصادق عليها 

 ملا نص عليه الدستور. 
ً
طبقا

النيابات العامة باململكة، بشأن تنفيذ  وإذا كان هذا التقرير لن يتناول جميع نتائج أداء 

السياسة الجنائية في شموليتها، فإنه سيركز على املجاالت التي تحظى باألولوية في الوقت الراهن، 

 من املحددات السابقة ألولويات تنفيذ السياسة الجنائية. وهي كالتالي :
ً
انطالقا

 : حماية الحقوق والحريات؛
ً
أوال

 : حماية املرأة والطفل وبعض الفئات؛ 
ً
ثانيا

 : تخليق الحياة العامة وحماية املال العام؛
ً
ثالثا

 : حماية األمن والنظام العام وسالمة األشخاص.
ً
رابعا
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املحور األول - حماية الحقوق والحريات :

 في حماية حقوق وحريات األفراد وضمان أمنهم 
ً
 أساسيا

ً
ينيط القانون بالنيابة العامة دورا

وسالمتهم، من خالل السهر على التطبيق السليم للقانون الجنائي، والتصدي ملختلف االنتهاكات 

املاسة بحقوق اإلنسان، كما كرستها التشريعات الوطنية وعلى رأسها دستور اململكة، وكذا 

االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بالدنا.

وقد سبق التأكيد سواء في املنشور األول لرئيس النيابة العامة، أو في التقريرين األول والثاني 

لرئاسة النيابة العامة، أن التصدي لالنتهاكات املاسة بحقوق اإلنسان، هو أحد أبرز أولويات 

تنفيذ السياسة الجنائية التي يتعين إيالؤها أهمية خاصة من طرف قضاة النيابة العامة عند 

مباشرة مهامهم.

ويبرز دور النيابة العامة على هذا املستوى من خالل تلقي الشكايات، وفتح األبحاث في 

االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ومتابعة مرتكبيها، ومنع اإلفالت من العقاب. كما يتجلى 

من خالل بعض اإلجراءات الوقائية التي تباشرها النيابة العامة ومن بينها زيارة أماكن االعتقال، 

والتثبت من سالمة اإلجراءات املقيدة أو املاسة بالحرية، وتكريس حقوق الدفاع، هذا باإلضافة 

إلى التعاون اإليجابي مع اآلليات الوطنية والدولية لحماية حقوق اإلنسان.

 - التصدي لالنتهاكات املاسة بحقوق اإلنسان :
ً
أوال

 من األفعال انتهاكاٍت لحقوق اإلنسان، يتعين حظرها دوليا 
ً
ْعَتِبُر املواثيُق الدولية مجموعة

َ
ت

القسري واالعتقال التعسفي والتمييز وغيرها. وهو ما يجعل  مثل التعذيب واالختفاء  ووطنيا، 

 ِلهذه السلوكات، ويطالب الدول ببذل جهود مضاعفة لتعزيز 
ً
 خاصا

ً
املجتمع الدولي يولي اهتماما

في الوقاية والتصدي ألي اعتداء.  دور اآلليات الدولية املحدثة بمقت�ضى املعاهدات الدولية، 
وهو ما التزمت به بالدنا من خالل حظر هذه االنتهاكات في الدستور1 وفي القوانين الوطنية ذات 

1- ينص دستور اململكة في الفصل 22 على أنه »ال يجوز املس بالسالمة الجسدية أو املعنوية ألي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، 
خاصة أو عامة.

- ال يجوز ألحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة اإلنسانية.
- ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.«

كما أكد الفصل 23 من الدستور أن » االعتقال التعسفي أو السري واالختفاء القسري من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها ألق�ضى العقوبات.
- يحظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.

- يعاقب القانون على جريمة اإلبادة وغيرها من الجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم الحرب، وكافة االنتهاكات الجسيمة واملمنهجة لحقوق اإلنسان.«
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الصلة1. مما يجعل مختلف أجهزة إنفاذ القانون وفي مقدمتها النيابة العامة، ملزمة بمكافحة 

هذه االنتهاكات ومنع إفالت مرتكبيها من العقاب.

1- معالجة الشكايات املتعلقة باالنتهاكات املاسة بحقوق اإلنسان :

 
ً
تعد حماية حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا بالنسبة للمملكة املغربية خيارا

استراتيجيا وأولوية وطنية، وهو ما واكبته رئاسة النيابة العامة من خالل التصدي لالنتهاكات 

منها بضرورة حفظ الحقوق والحريات   
ً
وإيمانا منها بخطورتها،   

ً
املاسة بحقوق اإلنسان وعيا

األساسية لألفراد، وانخراطها في الجهود الوطنية املبذولة لتعزيز وضمان هذه الحقوق والحريات. 

وفي هذا الصدد تم تسجيل ما يلي :

1-1- بالنسبة للتعذيب والعنف وسوء املعاملة :

تم خالل سنة 2019 تسجيل ومعالجة 85 شكاية تتعلق بالتعذيب والعنف املمارس من 

طرف موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم. حيث توزعت القرارات املتخذة في شأنها كما يلي : 

العدد اإلجمالياإلجراء املتخذنوع الشكايةالسنة

2019
التعذيب 

والعنف وسوء 
املعاملة

الحفظ
في طور 
البحث

في طور 
التحقيق

في طور املحاكمة
صدر في شأنها 

حكم
85

6915000001

من الشكايات   % 82 األبحاث في حوالي  أنه تم إنهاء  ويتضح من خالل الجدول أعاله، 

املقدمة، وتقرر فيها ما يلي :

69 شكاية تقرر فيها الحفظ النعدام اإلثبات، والسيما لعدم ثبوت حدوث أي عنف؛  •

)بإدارة السجون( من أجل العنف أثناء  تقرر فيها متابعة موظف   )01( شكاية واحدة   •

قيامه بمهامه ضد أحد األشخاص طبقا للفصل 231 من القانون الجنائي؛ 

15 شكاية مازالت في طور البحث بما نسبته 17,64 %.  •

1- السيما القانون الجنائي وقانون املسطرة الجنائية.
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الفحوصات الطبية املنجزة في إطار املواد 73 و74 و134 من قانون املسطرة الجنائية : 

في إطار حماية األشخاص من كافة أشكال التعذيب أو سوء املعاملة وال سيما األشخاص 

املادتين  العامة بكل صرامة  النيابات  ل  ٌتَفّعِ النظرية،  الذين كانوا موضوعين رهن الحراسة 

73 و74 من قانون املسطرة الجنائية، وتعمل على إخضاع كل شخص موضوع رهن الحراسة 

النظرية فور تقديمه أمامها إلى فحص طبي إذا تمت معاينة آثار للتعذيب أو العنف عليه، أو إذا 

2019. كما   خالل سنة 
ً
 طبيا

ً
389 فحصا طلب هو أو دفاعه ذلك. حيث تم إجراء ما مجموعه 

 في إطار املادة 234 من قانون املسطرة 
ً
 طبيا

ً
قام قضاة التحقيق سنة 2019 بإجراء 21 فحصا

. حفظ 
ً
410 فحصا ليكون املجموع العام ألوامر الفحص الطبي التي تم إنجازها هو  الجنائية. 

  .
ً
 طبيا

ً
242 منها، وظلت األبحاث جارية بخصوص 168 فحصا

تجدر اإلشارة إلى أن عدد الفحوص الطبية املأمور بها خالل سنة 2019 شهدت زيادة مهمة 

مقارنة مع سنة 2018، وقد بلغت نسبة الزيادة 186,71 % وهو ما يدل على التجاوب اإليجابي 

للنيابات العامة مع جميع طلبات إجراء هذه الفحوص، فضال عن املبادرة التلقائية باألمر بها 

كلما عاينت ما يوجب ذلك.
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2-1- بالنسبة لالعتقال التعسفي :

تفعيال منها للمقتضيات القانونية ذات الصلة1، تعمل النيابات العامة على مستوى محاكم 

اململكة على معالجة الشكايات الواردة عليها بشأن االعتقال التعسفي وإيالئها العناية الالزمة 

واتخاذ اإلجراء القانوني املناسب بشأنها. وفي هذا اإلطار تم تسجيل ثالث شكايات بشأن االعتقال 

التعسفي خالل سنة 2019، تم حفظ واحدة، في حين ال زالت شكايتان في طور البحث.

3-1- بالنسبة لالختفاء القسري :

بخصوص الشكايات املتعلقة باالختفاء القسري، فقد سجلت شكاية واحدة تعود وقائعها 

لسنة 1997. وتبين بعد البحث أنه سبق البت فيها من طرف الجهة القضائية املختصة آنذاك.

4-1- الشكايات املتعلقة باالحتجاز واالختطاف :

2019 ما مجموعه خمس شكايات تتعلق باالحتجاز واالختطاف. ثالث منها   سجلت سنة 

ال تزال في طور البحث وشكاية واحدة تقرر حفظها. فيما حركت متابعة بشأن الشكاية الخامسة، 

وصدر بشأنها حكم ق�ضى باإلدانة وبعقوبة سالبة للحرية.

2- التفاعل مع اآلليات األممية املعنية بحقوق اإلنسان :

في إطار تفاعل رئاسة النيابة العامة مع اآلليات األممية لحقوق اإلنسان ومواكبة االلتزامات 

التي تفرضها االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بالدنا في مجال حقوق اإلنسان، تم القيام 

بما يلي :

املشاركة في الدورتين 41 و42 ملجلس حقوق اإلنسان، فضال عن املساهمة في إعداد • 

التقرير نصف املرحلي بشأن إعمال التوصيات الصادرة برسم الجولة الثانية آللية 

االستعراض الدوري الشامل الذي قدمه املغرب طواعية خالل شهر شتنبر 2019.

لألمم •  التابعة  الخاصة  واإلجراءات  األممية  اللجان  من  الواردة  الشكايات  معالجة 

وتوفير املعطيات والوثائق املساعدة على إعداد جواب السلطات املغربية  املتحدة، 

بشأنها، وذلك في الجانب الذي يدخل في نطاق اختصاص النيابة العامة مع املشاركة 

1 - أنظر في هذا اإلطار الفصل 225 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي.
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هذه  بشأن  املغربية  السلطات  جواب  مشاريع  إلعداد  التنسيقية  االجتماعات  في 

الشكايات؛

املشاركة في اجتماع الوفد الرسمي املغربي مع فريق العمل املعني باالختفاء القسري • 

على هامش الدورة 42 ملجلس حقوق االنسان؛

املشاركة في إعداد التقرير املرحلي املتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات الجولة الثالثة من • 

آلية االستعراض الدوري الشامل؛

بحقوق •  املعنية  األممية  الهيئات  إلى  املقدمة  الوطنية  التقارير  إعداد  في  املساهمة 

في إطار تنفيذ بنود االتفاقيات الدولية املصادق عليها من قبل اململكة.  اإلنسان، 

ويتعلق األمر باملشاركة في إعداد : 

- الوثيقة األساسية املشتركة التي تشكل جزًء من تقارير الدول األطراف، الخاصة 

باملغرب؛

املشاركة في إعداد مشروع التقرير األولي الخاص باالتفاقية الدولية لحماية   -

جميع األشخاص من االختفاء القسري؛

- املشاركة في إعداد مشروع التقرير الدوري الجامع للتقريرين، الخامس والسادس 

املتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛

- املساهمة في إعداد التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 املتعلق بإعمال 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

املساهمة في إعداد األجوبة الرسمية حول التقارير املتعلقة بوضعية حقوق اإلنسان • 

بما في ذلك تقارير  الصادرة عن الهيئات األممية املعنية بحقوق اإلنسان.  باملغرب، 

الزيارات التي تقوم بها لجان املعاهدات أو املقررون الخاصون. حيث تمت املشاركة في 

إعداد مشروع جواب السلطات املغربية، على تقرير زيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب 

للمغرب، خالل املدة من 22 إلى 28 أكتوبر 2017. كما تمت املساهمة في إعداد عناصر 

الجواب، على االستبيانات والتقارير الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية األمريكية، 

بشأن وضعية حقوق اإلنسان )استبيان وتقرير سنة 2019(؛
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املشاركة في التحضير لزيارة بعض املقررين األمميين الخاصين وممثلي الهيئات األممية • 

مثل زيارة مدير مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان  املعنية بحقوق اإلنسان، 

بالشرق األوسط وشمال إفريقيا.

ولإشارة، فقد تم االتفاق بين رئاسة النيابة العامة ومكتب املفوضية السامية لحقوق 

االنسان في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )MENA( خالل زيارته للمغرب، في االجتماع 

2019، على التعاون بين رئاسة النيابة العامة واملفوضية عن  14 نونبر  املنعقد بمقرها بتاريخ 

طريق تنظيم دورات تكوينية للسادة القضاة في املواضيع التالية :

الوقاية من التعذيب؛• 

ضمانات املحاكمة العادلة؛• 

معايير حقوق االنسان بخصوص األبحاث الجنائية واالعتقال قبل فترة املحاكمة.• 

3- التفاعل مع املؤسسات واملنظمات الحقوقية الوطنية والدولية :

في إطار التعاون الجاد لرئاسة النيابة العامة مع اآلليات الوطنية لحماية حقوق اإلنسان، 

قامت بتوجيه دوريتين لقضاة النيابة العامة تحت عدد 40 و45 ر.ن.ع/د وتاريخ 01 و16 أكتوبر 
2019، تحثهم على التعاون مع اآلليات املحدثة باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان بموجب القانون 

76.15 1. ويتعلق األمر باآللية الوطنية للوقاية من التعذيب، واآللية الوطنية للتظلم الخاصة 

باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، واآللية الوطنية الخاصة بحماية حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة.

وبخصوص التقارير، وبعض املواقف الصادرة عن بعض املنظمات أو الجهات الدولية، 

في قضايا مرتبطة باألداء القضائي للنيابات العامة واملحاكم، فإن رئاسة النيابة العامة تتفاعل 

معها بالجدية املطلوبة وتساهم في توفير املعلومات الضرورية والوثائق ذات الصلة بالقضايا 

املثارة في هذه التقارير.

وسعيا للتطبيق األمثل التفاقيات حقوق اإلنسان، واملساهمة في تحقيق شروط املحاكمة 

فإن رئاسة النيابة العامة تشارك في الفعاليات الوطنية والدولية املتعلقة بمجال  العادلة، 

وذلك  من أجل التعريف بجهود اململكة ومنجزاتها الهامة في هذا املجال.  الحقوق والحريات، 

1 - القانون املتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
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من أجل اكتساب خبرات جديدة، واإلملام بالطرق املستحدثة على الصعيد الدولي لتطوير األداء 

الحقوقي في مفهومه الكوني الشامل. وفي هذا اإلطار، قامت رئاسة النيابة العامة بما يلي :

تنظيم ندوة وطنية بالرباط بتاريخ 05 أبريل 2019 حول موضوع »األبحاث في ادعاءات • 
التعذيب من طرف قضاة النيابة العامة«، وذلك بشراكة مع مركز جنيف للحكامة في 

مجال األمن )DCAF(؛

DIGNITY الدانماركية •  عقد اتفاق شراكة بين رئاسة النيابة العامة وجمعية ديغنتي 
في مجال مناهضة التعذيب. وعقد ندوة حول موضوع »دور قضاة النيابة العامة في 

مناهضة التعذيب وسوء املعاملة« بتاريخ 17 أكتوبر 2019 بالرباط؛

إعداد دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول مناهضة التعذيب وغيره من ضروب • 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو املهينة، والذي، كما سبقت اإلشارة إليه 
بالباب التمهيدي، يهدف إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة بصفة خاصة، وأجهزة 
في القيام بدورهم الحمائي والوقائي من التعذيب.  العدالة الجنائية بصورة عامة، 

وكذا إجراء األبحاث في ادعاءات التعذيب بما يتوافق وقواعد بروتوكول إسطنبول؛ 

املشاركة في إعداد بعض الدراسات الصادرة عن أجهزة األمم املتحدة بشأن وضعية • 
االستبيان  على  الجواب  عناصر  إعداد  في  املساهمة  تمت  حيث  اإلنسان،  حقوق 
الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، في إطار إعداد الدراسة 

االستقصائية العاشرة بشأن عقوبة اإلعدام؛

مواكبة التوصيات التي تتضمنها التقارير الصادرة عن الهيئات األممية املعنية بحقوق • 
تمت  حيث  العامة.  النيابة  رئاسة  اختصاص  نطاق  تدخل ضمن  والتي  اإلنسان، 
املساهمة في مواكبة التوصيات ذات الصلة بحقوق املتهم واألشخاص املحرومين من 

الحرية املوجهة لبالدنا؛ 

التفاعل مع استبيان املفوضية السامية لحقوق اإلنسان املتعلق بتأثير التكنولوجيا • 
الحديثة على تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في سياق االحتجاجات السلمية؛     

املشاركة في إعداد عناصر األجوبة عن االستبيان الصادر عن املقرر الخاص باستقالل • 
 حول موضوع »التحديات املعاصرة 

ً
القضاة واملحامين، وذلك بمناسبة إعداده تقريرا

املرتبطة باستقالل الوكالء العامين، وال سيما في القضايا ذات الصلة بالجريمة الدولية 
املنظمة«؛
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إعداد تقرير يهم حصيلة إعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق • 
اإلنسان، في الشق الذي يدخل ضمن اختصاص النيابة العامة؛

إعداد مطويات لفائدة املتقاضين في مجال حقوق اإلنسان؛• 

املشاركة في عدة ندوات أخرى وأيام دراسية نظمت من طرف جمعيات حقوقية وطنية • 
ودولية.

4- تعزيز حقوق الدفاع :

ومن املبادئ الكونية والحقوق  يعتبر الحق في الدفاع أحد مرتكزات املحاكمة العادلة، 

اإلنسانية األساسية التي تؤكد املواثيق والقواعد الدولية على ضرورة احترامها وااللتزام بها. 

ومنها ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، والذي نص في املادة 14 على 

أن يعطى للمتهم من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام يختاره 

بنفسه1.

1-4- اإلذن للمحامي باالتصال بالشخص املوقوف :

يقت�ضي ضمان الحق في الدفاع، أن يتم تمتيع املشتبه فيهم أو املوقوفين بهذا الحق خالل 

 خالل املراحل األولى للتوقيف. وفي هذا 
ً
املراحل السابقة للعرض على هيئات الحكم، وتحديدا

اإلطار وبالنظر إلى أهمية هذا الحق على مستوى ضمان شروط املحاكمة العادلة، نص الدستور 

املغربي في الفصل 23 على أنه : »يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، 

بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له االستفادة، في أقرب وقت 

ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية االتصال بأقربائه، طبقا للقانون«.

 مع هذا املقت�ضى الدستوري، كرس قانون املسطرة الجنائية حقوق األشخاص 
ً
وتماشيا

فباإلضافة إلى إلزام ضباط الشرطة  منه.   66 املوقوفين في االتصال بمحام بمقت�ضى املادة 

 وبكيفية 
ً
القضائية ب »إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا

يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت«. خولت نفس املادة للشخص 

املوقوف »االستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية االتصال بأحد أقربائه، ومنحته الحق في 

-الفقرة 3. د )ب( من املادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة   1
2200 ألف )د-21(، بتاريخ 16 ديسمبر 1966.
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تعيين محام أو طلب تعيينه في إطار املساعدة القضائية...«، ليتولى نفس القانون، في باقي فقرات 

املادة أعاله، بيان ضوابط اتصال األشخاص املوقوفين بمحاميهم، ومدده وشروط إجرائه. 

وأناط بالنيابة العامة صالحية الترخيص بإجراء االتصال، أو تأخيره تبعا للحاالت والشكليات 

املحددة في املادة أعاله، باعتبارها مؤسسة قضائية تحرص على التطبيق السليم للقانون وعلى 

حماية الحقوق والحريات.

املنشور  العادلة، شدد  للمحاكمة  باعتباره ضمانة جوهرية  الدفاع  في  الحق   وألهمية 

رقم 1 لرئيس النيابة العامة على ضرورة احترامه، من خالل تمكين املشتكى بهم واملتهمين من هذا 

الحق، وتمكين املحامين املختارين من طرفهم أو املعينين في إطار املساعدة القضائية من القيام 

بمهامهم بكل حرية، وفقا ملا تنص عليه القوانين. وهي التعليمات التي تحرص النيابات العامة 

على التقيد بها وفق ما يظهر من الجدول اآلتي، والذي يبرز عدد طلبات االتصال بمحام التي 

توصلت بها النيابات العامة خالل سنة 2019، وطبيعة القرارات الصادرة بشأنها :

إحصائيات حول طلبات االتصال بمحام أثناء الوضع رهن الحراسة النظرية

الطلبات املرفوضة 1الطلبات املستجابةعدد طلبات االتصال بمحام

91847باملحاكم االبتدائية

49481بمحاكم االستئناف

1401328املجموع

ويتضح من خالل املعطيات املضمنة بالجدول أعاله، ما يلي :

يتعلق باتصال املحامين •   
ً
طلبا  140 توصلت النيابات العامة لدى محاكم اململكة ب 

بأشخاص موضوعين تحت الحراسة النظرية، 91 منها مسجل لدى املحاكم االبتدائية، 
 سجل لدى محاكم االستئناف؛

ً
و49 طلبا

 من مجموع الطلبات املقدمة، • 
ً
132 طلبا تمت االستجابة من طرف النيابة العامة ل 

بما يشكل نسبة 94,29 % من مجموع الطلبات املقدمة. وهي نتيجة تستحق التوقف 

 لتقديمه خارج وقت اتخاذ قرار بتأخير الزيارة وفقا ملقتضيات املادة 66 من قانون املسطرة الجنائية.
ً
1- يكون سبب الرفض غالبا
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عندها، إذ تبرز مدى التفاعل اإليجابي الكبير للنيابات العامة مع الطلبات املقدمة لها، 
معززة بذلك موقفها في ضمان حقوق الدفاع، وتعزيز ضمانات املحاكمة العادلة؛

من مجموع الطلبات •   % 5,71 طلبات بما يشكل نسبة   8 بلغت الطلبات املرفوضة 
املقدمة.

2-4-  اإلذن للمحامي باالتصال باملعتقلين بالسجون :

 وفقا للمادة 80 من القانون 98-23 املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية »يتصل 

محامو املعتقلين االحتياطين بموكليهم بناء على ترخيص تسلمه السلطة القضائية املكلفة 

بالتحقيق، أو النيابة العامة املختصة ..«.

 ألعضاء 
ً
 لهذا املقت�ضى منحت النيابات العامة بمحاكم اململكة 14.964 ترخيصا

ً
وتنفيذا

الدوائر  حسب  التالي  الجدول  ذلك  يوضح  كما  املعتقلين  موكليهم  لزيارة  املحامين  هيئات 

االستئنافية :

 الدائرة
االستئنافية

عدد الرخص
 الدائرة

االستئنافية
عدد الرخص

 الدائرة
االستئنافية

عدد الرخص

133خريبكة600القنيطرة1.323الرباط

240سطات1.178أكادير3.806الدار البيضاء

85ورزازات728وجدة818فاس

97الرشيدية82بني مالل836مراكش

365الناضور253آسفي1.977طنجة

361الجديدة
163الحسيمة78العيون

77تازة1.764تطوان

14.964املجموع

3-4- تعيين محام في إطار املساعدة القضائية :

 في نظام العدالة الجنائية ملا تكرسه من ُبْعٍد 
ً
 أساسيا

ً
تمثل املساعدة القانونية عنصرا

إنساني وحقوقي يقوم على سيادة القانون. إضافة لكونها تعد مدخال للتمتع بحقوق أخرى، 

كالحق في محاكمة عادلة، وضمانة أساسية لترسيخ ثقة الجمهور في إجراءات العدالة الجنائية1.

1 -مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على املساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، املعتمدة بموجب قرار رقم 67/187= 



261

الباب الثاني : تنفيذ السياسة اجلنائية

القانونية  املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على املساعدة  ووفقا ملبادئ األمم 

ينبغي للدول أن تكفل الحق في الحصول  على املساعدة القانونية  في نظم العدالة الجنائية، 

بما في ذلك الدستور1. وهو ما التزم به  في نظمها القانونية الوطنية على أعلى مستوى ممكن، 

النظام القانوني املغربي، حيث نص الفصل 23 من الدستور على حق كل شخص تم اعتقاله في 

االستفادة، في أقرب وقت ممكن، من املساعدة القانونية.

السابقة  املراحل  خالل  واملوقوفين  فيهم  املشتبه  لحقوق   
ً
وتعزيزا السياق،  ذات  وفي 

من قانون املسطرة الجنائية للشخص الذي ألقي عليه   66 خولت أحكام املادة  للمحاكمة، 

القبض، أو وضع تحت الحراسة النظرية، الحق في االستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية 

االتصال بأحد أقربائه، وكذا الحق في تعيين محام أو طلب تعيينه في إطار املساعدة القضائية.

وتضطلع النيابة العامة بدور محوري في مراقبة مدى احترام املقتضيات السابقة. سواء 

عند إشعارها باإليقاف والوضع تحت الحراسة النظرية، وفق ما تقتضيه الفقرة األولى من املادة 

66 املذكورة أعاله، أو بعد إحالة املحاضر عليها في إطار تقديم املشتبه فيهم. إذ تتأكد من استيفاء 

الشكليات القانونية للمحاضر، بما في ذلك حصول االشعار بجميع الحقوق.

كما يقع على عاتق قضاة النيابة العامة، إشعار املتهم بحقه في تنصيب محام عنه حاال 

إذا تعلق األمر بالتلبس بجنحة طبقا ملقتضيات املادتين 47 و74 من قانون املسطرة الجنائية، 

، وإال عين له من قبل رئيس غرفة الجنايات في حالة التلبس 
ً
وإشعاره بحقه في تنصيب محام حاال

بجناية طبقا ألحكام املادة 73 من قانون املسطرة الجنائية.

باإلضافة إلى ذلك، وفي إطار ترؤس النيابة العامة ملكتب املساعدة القضائية، طبقا للفصل 

الرابع من املرسوم امللكي رقم 514.65 املؤرخ في فاتح نونبر 1966، فقد تم إصدار ما مجموعه 

 يتعلق بتعيين أو مؤازرة محام2، وفق ما يظهر من الجدول أدناه :
ً
2.558 قرارا

خذته الجمعية العامة بتاريخ 28 مارس2013، ص 5. =اتَّ
1 -املبدأ األول من مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على املساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، نفس املرجع أعاله 

ص 8.
2- يشمل هذا الرقم جميع قرارات املساعدة القضائية املمنوحة في مختلف املواد املدنية، التجارية والزجرية.
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طلبات املساعدة القضائية لسنة 2019

تعيين أو مؤازرة محام فقط
تعيين أو مؤازرة محام و اإلعفاء من 

الرسوم القضائية معا

الدوائر القضائية
عدد الطلبات 

املقدمة
عدد املقررات 

املمنوحة
عدد الطلبات 

املقدمة
عدد املقررات 

املمنوحة

1.5101.3481.5051.143املحاكم العادية

16145653املحاكم التجارية

1.5261.3621.5611.196املجموع

3.087املجموع العام للطلبات املقدمة

2.558 بنسبة 82,86 %املجموع العام للمقررات املمنوحة

 %82 والذي تجاوز نسبة  ويعكس مجموع الطلبات املمنوح فيها املساعدة القضائية، 

التجاوب الكبير للنيابة العامة مع مختلف الطلبات املقدمة برسم سنة 2019، وذلك حرصا منها 

على ضمان ولوج العدالة للجميع وتحقيق ضمانات املحاكمة العادلة.

ومن جهة أخرى لوحظ أن عدد طلبات املساعدة القضائية املقدمة سنة 2019 كان أقل من 

 فقط خالل 
ً
 مقابل 3.087 طلبا

ً
عدد الطلبات املقدمة خالل سنة 2018، التي سجلت 4.189 طلبا

سنة 2019 أي ناقص حوالي 27%. كما أن نسبة االستجابة تقلصت من 87,51 % إلى 82,86 %.

 - زيارة أماكن االعتقال :
ً
ثانيا

تعد زيارة أماكن االعتقال إحدى اآلليات القانونية التي وضعها القانون على عاتق قضاة 

النيابة العامة بغاية تعزيز الرقابة القضائية على األماكن التي يتم فيها سلب الحرية، كأماكن 

الوضع تحت الحراسة النظرية واملؤسسات السجنية ومستشفيات األمراض العقلية.

وتروم زيارة أماكن االعتقال ترسيخ مراقبة قانونية تحول دون وقوع انتهاكات للحريات، 

أو مساس بالحقوق القانونية لألشخاص املعتقلين. فضال على أنها تتيح التواصل معهم، وتلقي 

وهذا ما تم تكريسه في املنظومة الكونية لحقوق اإلنسان  طلباتهم واالستماع إلى تظلماتهم. 

للمعتقل  فهي حق  الوقت،  نفس  في   »
ً
وواجبا  

ً
»حقا يعتبرها  التي  الزيارات،  هذه  بخصوص 
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لضمان احترام شرعية اعتقاله ووقايته من أي تعسف أو تجاوز يضر  أو الشخص املودع، 

لتعزيز  كالنيابة العامة،  وواجب على السلطات التي أسند لها املشرع هذه املهمة،  بحقوقه1، 

وهو ذات املنظور الذي  املراقبة القضائية لهذه األماكن وضمان حماية  حقوق املودعين بها. 

أكدت عليه قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا لحماية السجناء )قواعد نيلسون مانديال( في 

القاعدة 83 باعتبارها من بين أهداف عمليات التفتيش الخارجية التي تباشرها هيئات مستقلة 

عن إدارة السجن »لضمان حماية حقوق السجناء«.

يمكن  وتتميز زيارة أماكن االعتقال التي يباشرها قضاة النيابة العامة بعدة خصائص، 

عرضها كالتالي :

االلتزام  بحيث يتعين على قضاة النيابة العامة، عند مباشرة الزيارة،   : زيارة تفقدية  أ- 

بمراقبة شرعية االعتقال. وذلك من خالل تفحص السجالت الخاصة باإليداع والسند القضائي 

والقانوني لحرمان الشخص من حريته، ومدى احترام املدد القانونية لهذا االعتقال أو اإليداع. 

من خالل التثبت من احترام املؤسسة التي  فضال عن مراقبة مدى أنسنة ظروف االعتقال، 

بما في ذلك الخدمات األساسية  تباشر عملية اإليداع للضوابط القانونية الجاري بها العمل، 

املقدمة للمودعين، التغذية والتطبيب والنظافة... إلخ.

 ب- زيارة فجائية : وتعني قيام قا�ضي النيابة العامة بالزيارة في كل حين، دونما الحاجة إلى 

استصدار إذن بذلك، أو القيام بإشعار الجهة موضوع الزيارة.

ج- زيارة إجبارية منتظمة : فإذا كان القانون يعطي لقا�ضي النيابة العامة الصالحية للقيام 

 أدنى، يجب عليه االلتزام به 
ً
بعدد غير محدود من الزيارات ألماكن االعتقال. فإنه يحدد له حدا

خالل فترات يحددها القانون نفسه. بحيث ال ينبغي أن تقل هذه الزيارات عن مرتين في الشهر 

بخصوص أماكن الوضع رهن الحراسة النظرية )املادة 45 من قانون املسطرة الجنائية(. ومرة 

من قانون املسطرة الجنائية(،   616 )املادة  واحدة في الشهر بخصوص املؤسسات السجنية 

من ظهير1959(.   25 )املادة  ومرة واحدة كل ثالثة أشهر بالنسبة ملؤسسات األمراض العقلية 

أما بخصوص مراكز إيداع األحداث، فاملالحظ أن املشرع لم يقيد قضاة النيابة العامة بزيارة 

1- ينص املبدأ 29 من مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن املعتمدة 
بموجب توصية الجمعية العامة لألمم املتحدة عدد 43/173 )ديسمبر 1998(. على أنه : »يحق للشخص املحتجز أو املسجون االتصال بحرية 

وفي سرية تامة باألشخاص الذين يتفقدون أماكن االحتجاز أو السجن«.
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هذه املراكز، ومع ذلك، ومراعاة للمصلحة الفضلى للطفل، فإن زيارة هذه املراكز مطلوبة كلما 

استدعت الضرورة ذلك.

د- زيارة وقائية : تهدف تحصين أماكن االعتقال من أي ممارسات مخلة بالقانون أوماسة 

بحقوق األفراد املودعين.

هــــ- زيارة حمائية : إذ تساعد هذه اآللية على التفاعل املباشر مع املشاكل التي قد يعاني 

عبر االستماع إليهم عن قرب وتسجيل  منها األشخاص املودعون بمراكز االعتقال أو اإليداع، 

شكاياتهم، ومعاينة وضعياتهم، وظروف اعتقالهم، وفي ذلك تحقيق للبعد الحمائي املرجو من 

هذه الزيارات.

 2019 النيابة العامة برسم سنة  معطيات حول الجهود التي بذلها قضاة  وفيما يلي، 

بخصوص قيامهم بالزيارات التفقدية، ملراكز االعتقال، أو ملؤسسات اإليواء.

1- زيارة املؤسسات السجنية :

التي تنص  من الدستور،   23 حرصا على احترام مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 

على أنه: »يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن 

يستفيد من برامج للتكوين وإعادة اإلدماج«. وتطبيقا ألحكام املادة 616 من قانون املسطرة 

الجنائية، فإنه يتعين على وكيل امللك أو أحد نوابه زيارة املؤسسات السجنية املتواجدة بدائرة 

نفوذه مرة واحدة كل شهر على األقل، بغرض التحقق من صحة االعتقال والظروف املتعلقة 

به، ومدى ضبط السجالت املمسوكة من طرف إدارة املؤسسة السجنية، وفق ما ينص عليه 

القانون.

 حولها، 
ً
 مفصال

ً
ولإشارة، فإن قا�ضي النيابة العامة، يعد عند انتهائه من الزيارة، تقريرا

التي تتعامل مع هذا التقرير بحسب طبيعة املعطيات  ويرسله فورا إلى رئاسة النيابة العامة، 

املضمنة أو املالحظات املرصودة. بحيث تتم مراسلة الجهات املعنية بها بحسب اختصاص كل 

منها، كوزارة العدل كلما تعلق األمر بتظلمات من أجل طلبات العفو أو االفراج املقيد بشروط...، 

أو املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، كلما تعلق األمر بمالحظات ترتبط بظروف 

االعتقال داخل املؤسسات السجنية.
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الدوائر  بحسب  الزيارات،  هذه  حول  مفصلة  إحصائيات  التالي  الجدول  ويستعرض 

القضائية :

إحصائيات زيارة املؤسسات السجنية خالل سنة  2019

النسبة املئوية 
لإلنجاز

املجموع العام للزيارات املنجزة 
خالل سنة 2019

عدد  الزيارات املفترضة 
 قانونا حسب املادة 616

 من ق.م.ج
الدائرة القضائية  

325.00 39 12 استئنافية تازة
150.00 36 24 استئنافية خريبكة
150.00 36 24 استئنافية ورززات
129.17 31 24 استئنافية الرشيدية
125.00 45 36 استئنافية العيون
111.90 94 84 استئنافية أكادير
108.33 39 36 استئنافية الجديدة
103.33 62 60 استئنافية وجدة
100.00 12 12 استئنافية الحسيمة
100.00 36 36 استئنافية  مراكش
100.00 36 36 استئنافية سطات
100.00 60 60 استئنافية فاس
97.22 70 72 استئنافية مكناس
95.83 46 48 استئنافية طنجة
94.44 34 36 استئنافية القنيطرة
91.67 33 36 استئنافية آسفي
89.58 43 48 استئنافية تطوان
88.10 74 84 استئنافية الرباط
83.33 40 48 استئنافية بني مالل
75.00 18 24 استئنافية الناظور
63.10 53 84 استئنافية الدار البيضاء

النسبة املنجزة
 املجموع العام للزيارات املنجزة

خالل سنة 2019
املجموع العام للزيارات 

املفترضة خالل سنة 2019
 

% 101.41 937 924

ويالحظ من خالل الجدول السابق، أن نسبة إنجاز الزيارات الواجبة قانونا من طرف قضاة 

النيابة العامة للمؤسسات السجنية وصلت إلى 937 زيارة، أي بنسبة 101 % من مجموع الزيارة 

املفترضة قانونا، التي توازي 924 زيارة1 شملت مجموع املؤسسات السجنية وعددها  77 مؤسسة.

)77( في مجموع الزيارات املزمع القيام بها خالل السنة  - يتم احتساب عدد الزيارات املفترضة من خالل ضرب عدد املؤسسات السجنية   1 
)12 زيارة بمعدل واحدة كل شهر( للحصول على عدد الزيارات املفترض القيام بها من طرف قضاة النيابة العامة. 
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وتجدر اإلشارة إلى أن النيابات العامة بتسع دوائر قضائية استئنافية لم تلتزم بالعدد 

املفترض قانونا للزيارات، مقابل 12 دائرة قضائية التزمت بالحد األدنى من هذه الزيارات أو تم 

تجاوزها. ويتضمن الجدول أدناه وضعية الزيارات بالنسبة للمحاكم االبتدائية التي لم تحقق 

 : 
ً
الحد األدنى قانونا

 النيابة العامة املكلفة
 بزيارة السجن

 عدد الزيارات
 املفترضة

 عدد الزيارات
 املنجزة

النسبة املئوية

  97 %6058مكناس
 96 %2423طنجة
 92 %2422تيفلت

 92 %1211املحمدية
 92 %2422آسفي

 92 %1211الصو يرة
 92 %1211القصر الكبير

 92 %1211وزان
 92 %1211الفقيه  بنصالح

 88 %2421القنيطرة
 86 %3631سال

 83 %2420تطوان
  83 %1210بني مالل

  75 %4836اإلبتدائية الزجرية بالدار البيضاء
  75 %129أزيالل

 75 %2418الناظور
 58 %2414الرماني

 58 %127قصبة تادلة
  33 %124خنيفرة

  25 %246ابن سليمان

تطور عدد زيارات املؤسسات السجنية خالل السنوات  فيما يستعرض املبيان أسفله، 

الثالثة األخيرة :
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الثالث  السنوات  الزيارات خالل  هذه  تطور  املسجلة حول  اإلحصائيات  باستقراء 

األخيرة، يالحظ أنها في ارتفاع مستمر. إذ انتقل عددها من 635 زيارة برسم سنة 2017، وهو 

تاريخ تأسيس رئاسة النيابة العامة، إلى 937 زيارة برسم سنة 2019. أي بزيادة تقدر بنسبة 

47,5 %. بمعنى أن نسبة تغطية الزيارات املفترضة انتقل من 68 % إلى 101 %. علما أن هذا 

املجهود يجب اعتباره في سياق حجم املهام املنوطة بقضاة النيابة العامة، وكذا اتساع رقعة 

 عن مقرات عمل قضاة النيابة 
ً
 من السجون تبعد كثيرا

ً
الخريطة السجنية، حيث إن عددا

 ليوم كامل، تتراكم معه القضايا املكلفين بها باملحاكم. باإلضافة 
ً
العامة، مما يتطلب تفرغا

إلى نقص عدد قضاة النيابة العامة وانعدام وسائل النقل املخصصة لذلك، والتي فتحنا 

 مع السلطة الحكومية املكلفة بالعدل.
ً
بشأنها حوارا

2- زيارة أماكن الوضع رهن الحراسة النظرية :

يقصد بأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، أماكن اإليقاف التي تتوفر عليها الشرطة 

القضائية )املخافر(، حيث يتم االحتفاظ فيها باألشخاص املشتبه في ارتكابهم لجرائم ملدة زمنية 

من قانون   45 ويتعين طبقا للمادة  في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة1.  محددة قانونا، 

املسطرة الجنائية على وكيل امللك القيام بزيارة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية مرتين في 

الشهر على األقل.

48 ساعة، يمكن تمديدها ملدة أربع وعشرين ساعة بإذن كتابي للنيابة العامة. وينص القانون على مدد أخرى  1- مدة الحراسة النظرية هي 
بالنسبة لقضايا أمن الدولة وقضايا اإلرهاب. )أنظر املادتين 66 و82 من قانون املسطرة الجنائية(.
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نتائج ايجابية بخصوص نسبة إنجاز زيارات أماكن الوضع   2019 وقد سجلت سنة 

أي  ما يعادل نسبة  زيارة،  رهن الحراسة النظرية، بحيث تم القيام بما مجموعه 22.540 

1. وبذلك ارتفع عدد هذه  ً
إنجاز تقدر ب 121,65 % من مجموع الزيارات الدنيا املفترضة قانونا

الزيارات مقارنة مع سنة 2018 بنسبة 17.1 %.

اإلنجاز  نسبة  تجاوزت  دائرة قضائية   18 أنه ب  أدناه،  الجدول  وفق  أيضا،  ويالحظ 

، فيما سجل ب 3 دوائر قضائية عدم 
ً
بخصوص تنفيذ هذه الزيارات الحد األدنى املفترض قانونا

االلتزام بهذا الحد األدنى من الزيارات.

1- بالنظر للعدد اإلجمالي ملراكز الوضع رهن الحراسة النظرية على الصعيد الوطني وهو 772، فإن العدد املفترض قانونا للزيارات هو 18.528 
.)2x12x772( زيارة
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إحصائيات زيارة أماكن الوضع رهن الحراسة النظرية لسنة 2019

الزيارات املنجزةالزيارات املفترضةالدوائر القضائية
 عدد مخافر  األمن الوطني 

والدرك امللكي
النسبة املئوية

248,70 %38495516خريبكة

202,45 %40882617تازة

168,10 %840141235مكناس

159,97 %672107528الجديدة

145,68 %1272185353بني مالل

145,31 %57683724الناظور

140,33 %67294328الراشيدية

121,22 %76893132آسفي

121,03 %1032124943القنيطرة

119,41 %1128134747فاس

115,63 %67277728ورززات

112,15 %57664624سطات

111,83 %60067125العيون

111,16 %74482731تطوان

107,75 %1368147457الرباط

107,73 %1152124148وجدة

100,78 %76877432طنجة

100,00 %40840817الحسيمة

99,36 %1248124052الدار البيضاء

96,49 %1368132057مراكش

92,63 %1872173478أكادير

121,65 %1852822540772مجموع الزيارات

في منحى  الزيارات،  تنفيذ هذه  الحاصل بشأن  التطور  أن  يتبين  ومن جهة أخرى، 

تصاعدي، إذ انتقل عددها من 18.253 زيارة برسم سنة 2017 إلى 22.540 زيارة برسم سنة 

2019، أي بزيادة تقدر بنسبة 23,5 %. وال يمكن لرئاسة النيابة العامة في هذا الصدد إال تثمين 
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وما يعكسه ذلك من  الجهد الجبار الذي بذله قضاة النيابة العامة في تنفيذ هذه الزيارات، 

استحضارهم ألهدافها الوقائية والحمائية املكرسة لقرينة البراءة، ولواجب إنفاذ القانون بما 

يعزز الحقوق والحريات. وتتمنى هذه الرئاسة أن تتوفر لها اإلمكانيات البشرية واملادية الالزمة 

لهذه الزيارات. ذلك أنها تقت�ضي في بعض الدوائر القضائية تفرغ قاض واحد على األقل لهذا 

النوع من الزيارات. باإلضافة إلى غياب وسائل النقل التي تستلزمها هذه املهمة. وقد أبلغنا ذلك 

للوزارة املكلفة بالعدل، ويجرى بشأنه حوار جاد.

3- زيارة مؤسسات األمراض العقلية :

بشأن ضمان الوقاية من األمراض العقلية   1959 أبريل   30 من ظهير   25 ألزم الفصل 
ومعالجتها وحماية املر�ضى املصابين بها، الوكالء العامين للملك لدى محاكم االستئناف للقيام 
بزيارة كل مؤسسة لألمراض العقلية تقع بدائرة نفوذهم، وذلك مرة كل ثالثة أشهر على األقل، 

حيث يتم االطالع على دفتر اإلقامة في املستشفى وامللفات وأوامر إحضار كل مريض.

ماي   14 وتاريخ  21س/ر.ن.ع  الدورية عدد  الرسالة  بموجب  الرئاسة  لهذه  وقد سبق 
2018 أن حثت املسؤولين القضائيين بالنيابات العامة على االلتزام بزيارة مستشفيات األمراض 
العقلية، لضمان الرقابة القضائية على صحة وسالمة األشخاص املقيمين بها، ومعاينة ظروف 

إيداعهم، وكذا التحقق من شرعيته.

وقد بلغ عدد الزيارات التي باشرها قضاة النيابة العامة لهذه املستشفيات ما مجموعه 
31 مؤسسة، وهو ما يشكل نسبة إنجاز تصل إلى 118.5 % من مجموع  زيارة، شملت   147

الزيارات املفترضة قانونا، والبالغ عددها 124 زيارة. 
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وكما هو مبين في الرسم البياني التالي، فقد سجل خالل السنوات الثالث األخيرة تطور 
ملحوظ لعدد هذه الزيارات، حيث انتقل من 69 زيارة خالل سنة 2017 إلى 147 زيارة برسم 

سنة 2019، مما يشكل زيادة تقدر نسبتها ب 113 % : 

واملالحظ أيضا في ضوء االحصائيات املتوفر عليها بهذا الخصوص، أن نسبة اإلنجاز حول 

زيارات قضاة النيابة العامة ملؤسسات عالج األمراض العقلية تجاوزت النسبة املفترضة قانونا 

في 8 دوائر قضائية، فيما عادلت هذه النسبة في 9 دوائر قضائية. وكانت دونها في 3 دوائر قضائية. 
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زيارة مؤسسات عالج األمراض العقلية لسنة 2019

الدائرة 
القضائية

مؤسسات العالج )31(
عدد 

 الزيارات
 املفترضة 

 عدد
 الزيارات 

املنجزة

مجموع 
الزيارات

 نسبة
 اإلنجاز

325 %41313مصلحة لألمراض العقلية بملحقة مستشفى موالي الحسن بن املهديالعيون

مكناس
411مصلحة األمراض العقلية والنفسية بمستشفى موالي اسماعيل 

16% 200
45مصلحة األمراض العقلية والنفسية بمستشفى بسيدي سعيد

150 %466مصلحة الطب النف�ضي بمستشفى محمد السادس العروي الناظور

150 %466مصلحة األمراض العقلية والنفسية باملركز االستشفائي الجهويالرشيدية

فاس
42مركز طب اإلدمان بمستشفى األمراض العقلية ابن الحسن بفاس

10% 125
48مستشفى ابن الحسن لألمراض العقلية والنفسية

125 %455مصلحة األمراض العقلية والنفسية باملستشفى اإلقليمي سيدي احساين بناصرورزازات

الدار 
البيضاء

45مستشفى الرازي لألمراض العقلية والنفسية بتيط مليل 

14% 117 46مصلحة الطب النف�ضي باملركز االستشفائي الجامعي ابن رشد
43الجناح الخاص باملر�ضى املصابين باألمراض العقلية بمستشفى األمير موالي عبد هللا باملحمدية

أكادير
44قسم األمراض العقلية باملستشفى اإلقليمي بانزكان

9% 113
45جناح األمراض العقلية بمستشفى املختار السو�ضي بتارودانت

آسفي
44املستشفى اإلقليمي محمد الخامس بآسفي

8% 100
44الجناح املخصص لألمراض العقلية باملستشفى املحلي بالصويرة

100 %444مستشفى الرازي لألمراض العقلية بسالالرباط

مراكش 
44مستشفى ابن النفيس لألمراض العقلية حي تالوجت، امرشيش، الداوديات

8% 100
44مستشفى السعادة لالمراض العقلية

100 %444مستشفى الرازي لألمراض العقلية والنفسية ببرشيدسطات

الجديدة
44مستشفى األمراض العقلية بالزمامرة

8% 100
44جناح األمراض العقلية

100 %444مؤسسة عالج األمراض العقلية التابعة ملستشفى ابن باجة بتازةتازة 

100 %444مصلحة الطب النف�ضي بمستشفى محمد الخامسالحسيمة 

100 %444وحدة الصحة العقلية والنفسية باملستشفى اإلقليمي الحسن الثانيخريبكة

بني مالل
44قسم األمراض العقلية باملستشفى الجهوي بني مالل

8% 100
44الجناح الخاص لألمراض العقلية والنفسية باملستشفى اإلقليمي بأزيالل

وجدة
43مستشفى محمد السادس للصحة النفسية واألمراض العقلية

7% 88
44الجناح الخاص باألمراض العقلية باملستشفى اإلقليمي الحسن الثاني ببوعرفة

تطوان 
43مصلحة األمراض العقلية والنفسية التابعة للمستشفى اإلقليمي محمد الخامس بشفشاون

7% 88
44مستشفى األمراض العقلية والنفسية بتطوان

50 %422املستشفى الجهوي الرازي لألمراض العقلية والنفسية بني مكادةطنجة

118,55 %124147147املجموع

ولإشارة فإن قضاة النيابة العامة، وعند كل زيارة يقومون بها ملؤسسة عالجية لألمراض 

 حول ظروف إقامة النزالء، ومدى مطابقتها للشروط القانونية، يتضمن 
ً
العقلية، ينجزون تقريرا

مالحظات ومقترحات يتم التفاعل معها بشكل إيجابي في إطار التنسيق مع وزارة الصحة، التي 
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من ظهير   25 من هذه التقارير طبقا ألحكام الفصل   
ً
 تحيل عليها رئاسة النيابة العامة نسخا

30 أبريل 1959.

ومن جهة أخرى، بخصوص األشخاص املحكوم عليهم بانعدام مسؤوليتهم الجنائية 

والذين يحتفظ بهم داخل املؤسسات  وإيداعهم في مستشفيات األمراض العقلية للعالج، 

على مستوى   
ً
فإنهم يطرحون إشكاال ة شاغرة بهذه املستشفيات،  ِسرَّ

َ
السجنية النعدام أ

وهم في األصل يحتاجون إلى عالج بسبب معاناتهم  قانونية وشرعية استمرار اعتقالهم، 

ر في سلوكهم وفي إدراكهم وأدى بهم إلى ارتكاب جريمة. وقد بلغ عدد هؤالء 
َّ
من خلل عقلي أث

في نهاية سنة   
ً
38 شخصا  أن عددهم كان 

ً
2019. علما في متم سنة   

ً
43 شخصا األشخاص 

.2018

إن االستمرار في اعتقال هؤالء األشخاص املحكوم عليهم بانعدام املسؤولية الجنائية مع 

اإليداع في مؤسسات األمراض العقلية، وإن كان يجد سنده في الفصل 76 من مجموعة القانون 

 تستلزم التعامل معها بقدٍر واٍف من الجدية واملسؤولية، 
ً
 خطيرة

ً
الجنائي، فإنه يجسد وضعية

في تلقي العالج، وكذا ما يمكن ان يصدر عنهم من سلوكيات  واسحضار الحاجة امللحة لهؤالء 

خطيرة ومخلة بضوابط التعايش السليم داخل السجن. فضال عن كون وضعية كهذه تكرس 

ا بمصداقية هذه األحكام وبحق املعني في العالج.  ألحكام قضائية ومسًّ
ً
تعطيال

بادرت رئاسة النيابة العامة إلى مراسلة السيد وزير الصحة في عدة  ذلك،  وعلى ضوء 

مناسبات حول وضعية هذه الفئة من املدانين، سيما أن بعض املحكوم عليهم في هذا اإلطار 

يتواجدون رهن االعتقال بالسجون لسنوات عدة في انتظار ايداعهم في املستشفى، حيث ترجع 

لتصحيح الوضع،   
ً
عاجال  

ً
مما يقت�ضي تدخال و2016،  و2015   2014 بعض األحكام لسنوات 

بتوفير األسّرِة الالزمة بمؤسسات عالج األمراض العقلية الستقبال هؤالء وتمكينهم من حقهم في 

العالج.

4- زيارة أماكن إيداع األحداث :

تتميز أماكن إيداع األحداث بتعددها واختالف أنظمتها واإلدارات التابعة لها، فمثال األطفال 

املوجودون في وضعية مخالفة للقانون لالشتباه في ارتكابهم جرائم، يمكن إيداعهم من طرف 
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قا�ضي األحداث في مراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أو في مؤسسات 

 لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية 
ً
الرعاية االجتماعية التي تعنى باألطفال، التابعة إداريا

واملساواة واألسرة. كما يمكن للقا�ضي أن يودع الحدث بصفة استثنائية، عند ارتكابه لجرائم 

خطيرة، في مراكز اإلصالح والتهذيب التابعة للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج. 

471 و481 و516  باإلضافة إلى مؤسسات وهيئات أخرى تدخل في نطاق تفعيل أحكام املادة 

من قانون املسطرة الجنائية، بعضها عبارة عن مؤسسات خيرية تشرف عليها منظمات املجتمع 

املدني.

فإن  وانطالقا من استحضارها لدورها األسا�ضي في تكريس املصلحة الفضلى للحدث، 

النيابات العامة تباشر زيارة أماكن إيداع األحداث، مستندة  في ذلك إلى عدة مقتضيات قانونية، 

كاملادتين 40 و49 من قانون املسطرة الجنائية، التي تضع على عاتق النيابة العامة مهمة تنفيذ 

امللك بزيارة املؤسسات  616 من نفس القانون التي تلزم وكالء  واملادة  أوامر قا�ضي األحداث، 

السجنية بما فيها الجناح الخاص باألحداث، باإلضافة إلى التزامها بما ورد في املادة 54 من مدونة 

التي تجعل من النيابة العامة املؤسسة الساهرة على مراقبة تنفيذ األحكام املتعلقة  األسرة، 

بحماية األطفال وضمان حقوقهم ورعايتهم.

فإن قضاة النيابة العامة يستحضرون املصلحة  وعند زيارتهم ألماكن إيداع األحداث، 

بصرف النظر عن وضعيته  ويعملون على تمكينه من الحماية الواجبة له،  الفضلى للطفل، 

 أن 
ً
أكان في خالف مع القانون، أو ضحية لجريمة أو في وضعية صعبة، علما القانونية، سواء 

رئاسة النيابة العامة وجهت خالل سنة 2019 رسالة دورية عدد 49س/ر.ن.ع وتاريخ 19 نونبر 

تحث من خاللها قضاتها على توخي املصلحة الفضلى  إلى النيابات العامة باملحاكم،   ،2019

للطفل في تماس مع القانون، وعلى بذل املزيد من الجهد لتوفير الحماية الالزمة له، وتسهيل 

ُولوجه إلى القضاء، وضمان تكفل قضائي ناجع. فضال عن تقديم امللتمسات الضرورية لحماية 

األطفال وتحسين وضعيتهم.

وقد بلغ عدد الزيارات التي أنجزها قضاة النيابة العامة خالل سنة 2019 ملراكز إيداع 

زيارة تتعلق بمراكز حماية الطفولة التابعة   21 من بينها  زيارة،   30 األطفال ما مجموعه 

لوزارة الشباب والرياضة، وباقي الزيارات شملت مؤسسات متعددة، كمراكز اإليواء التابعة 
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لجمعيات املجتمع املدني، ودور الرعاية االجتماعية لألطفال وغيرها. وكذا مراكز اإلصالح 

والتهذيب التابعة للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، بما فيها األحياء املستقلة 

املخصصة إليواء األحداث ببعض املؤسسات السجنية. 

 - ترشيد االعتقال االحتياطي :
ً
ثالثا

واسع  قانوني وحقوقي  بنقاش  تحظى  التي  املواضيع  بين  من  االحتياطي  اإلعتقال  يعد 

تفعيله،  ينظم شروط  قانوني  إطار  على  التوفر  من  فبالرغم  خلت.  عقود  منذ  ومستفيض 

 لتعارضه مع مبدأ صون الحرية 
ً
واألهداف املتوخاة من إقراره، إال أنه ال يسلم من االنتقاد اعتبارا

بدًء  وعلى غرار العديد من التشريعات حرص املشرع املغربي على تقييد إعماله،  الشخصية. 

، يتعين استعماله في أضيق الحدود. 
ً
 استثنائيا

ً
بالتنصيص على كونه تدبيرا

ارتفاع  البعض،  فُيبررها حسب منظور  االحتياطي  لالعتقال  املوجهة  االنتقادات  وأما 

حتى أضحى موضوعا يناقش ضمن  عدد املعتقلين االحتياطين واإلفراج عن بعضهم بالبراءة. 

اإلشكاليات الكبرى املرتبطة بحقوق اإلنسان خاصة على مستوى الحق في الحرية وفي األمان على 

شخص املتهم.

 وأن تتخذ كافة السبل الكفيلة بمتابعته وضمان 
ً
ويفترض هذا املنظور، أن يترك املتهم حّرا

حسن سير العدالة دون وضعه رهن اإلعتقال. خصوصا أن آثاره ملحوظة بالنسبة للفرد واملجتمع 

على حد سواء. فضال عما يكلفه من أعباء مالية لخزينة الدولة.

غير أن الواقع ينطق بتناقضات عدة، ال يجب إغفالها وتفرض مقاربة شمولية وواقعية 

َبدائله في  منها ما يتصل بمحدودية  إلى اإلعتقال االحتياطي،  لإشكال الذي يطرحه اللجوء 

التشريع املغربي والتي تختزل في الكفالة وحدها بالنسبة لآلليات املتاحة لدى النيابات العامة. 

والتي تصطدم بإكراهات اقتصادية لدى فئة عريضة من املتهمين. باإلضافة إلى أن عدم استعماله 

في الكثير من الحاالت، يؤدي بضحايا الجرائم إلى اتهام نظام العدالة بغياب الفعالية والنجاعة.

ولذلك فإن تقييم االعتقال االحتياطي يخضع لتجاذبات شتى، من شأنها أن تضع مصداقية 

أن معايير التقييم املجتمعي تختلف عن املعايير واألسس التي   
ً
علما نظام العدالة في امليزان. 

يحددها القانون إليقاع االعتقال االحتياطي. وبطبيعة الحال فإن هذا الوضع قد يضر بصورة 
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العدالة رغم أنها لم تخطئ – من الناحية القانونية – في التعامل مع تدبير االعتقال االحتياطي. 

كما يحدث في الكثير من الحاالت التي ينتقد فيها مستعملو الوسائط االجتماعية وغيرهم عدم 

اللجوء إلى االعتقال االحتياطي في حق بعض األشخاص في قضايا معينة.

ومن جهة أخرى، فإن تقييم االعتقال االحتياطي يجب أن يراعي األدوار املتعددة املرتبطة 

به، والسيما اإلمكانيات التي يتيحها التشريع الجنائي الستعماله والبدائل التي يوفرها لتفاديه. 

وكذلك كثرة املتدخلين في تدبيره. حيث يتم تقريره من طرف النيابات العامة، وكذلك من طرف 

قضاة التحقيق بشكل أسا�ضي ورئي�ضي، ومن طرف بعض الهيئات القضائية في حاالت قليلة. 

بحيث إن هذه الجهات هي التي تتخذه وتقرره، ولذلك فإنها معنية بالنقاش الدائر حول مدى 

ولكن استمرار هذا االعتقال يتعلق في كل األحوال  وجاهة اتخاذ تدابير االعتقال االحتياطي. 

املسؤولة عن البت في طلبات السراح املؤقت،  بالهيئات القضائية املكلفة بقضايا املعتقلين، 

وعن األحكام النهائية. ولذلك فإن خالصة النقاش يجب أن تستحضر هذا التعدد، وأن تتناوله 

 للمعايير القانونية املتاحة في كل مرحلة من مراحل التقا�ضي.
ً
وفقا

قبل   – ولئن كان االلتزام املحدد بمقت�ضى ميثاق النجاعة الذي اعتمدته وزارة العدل 

من   %  42 يرمي إلى تخفيض نسبة املعتقلين االحتياطيين من   – تأسيس السلطة القضائية 

الساكنة السجنية التي كانت تسجلها قبل سنة 2017، إلى 35 % فقط، فإن بلوغ هذا الهدف كان 

 بتوفير عدة آليات، في مقدمتها املصادقة على مشروعي القانون الجنائي واملسطرة الجنائية، 
ً
مرتبطا

اللذين كان يفترض أن يوفرا بدائل لالعتقال االحتياطي من جهة، وللعقوبات السالبة للحرية من 

جهة أخرى. وكذلك توفير معايير قانونية واضحة للجوء إلى االعتقال االحتياطي ووسيلة للطعن 

في قرار اتخاذه. ولكن تأخر املصادقة على املشروعين، لم يخدم الجهود املبذولة لخفض النسبة 

املذكورة من جهة، كما أنه من جهة أخرى، فنقص عدد قضاة األحكام وقضاة التحقيق املكلفين 

بقضايا املعتقلين والسيما على صعيد محاكم االستئناف، ساهم في تراكم أعدادهم بما يفوق 

قدرات القضاة في إصدار األحكام.  والتي تقلصت إلى حدود 39% من مجموع الساكنة السجنية 

خالل سنة 2018 وسنة 2019، أي بانخفاض يزيد عن 3 نقط عن سنة 2016.

وفي هذا الصدد، البد من التركيز على أن رئاسة النيابة العامة تضع اإلشكاليات املتصلة 

إلى  بادرت  تأسيسها،  ومنذ  في صلب اهتماماتها وأولوياتها.  إلى اإلعتقال االحتياطي،  باللجوء 
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التأكيد بمنشورها األول، والحقا بالعديد من الدوريات إلى إحاطته بالعناية الالزمة، وإلى تتبع 

تنفيذه ومواكبة تطبيق قضاة النيابة العامة له. بما يكفل املوازنة بين ضمان حسن سير العدالة 

من جهة، والحفاظ على حقوق املتهم واألمان على شخصه و حريته من جهة أخرى. وقد اعتمدت 

بهذا الخصوص استراتيجية واضحة ومحددة األهداف في تدبيرها لإشكاالت املتعلقة باالعتقال 

ومن  من مجموع الساكنة السجنية.   % 39 أدت إلى تخفيض معدله إلى أقل من  االحتياطي، 

نت من تقليص عدد املعتقلين 
َّ
جهة أخرى، فإن جهود النيابات العامة خالل السنة الجارية مك

 
ً
محكوما  4158 يوازي   2018 بحيث كان عددهم في سنة  املحكوم عليهم بالبراءة إلى النصف، 

من مجموع املعتقلين   %2 إلى   %4 ونزل من حوالي   2197 فانخفض هذا العدد إلى  بالبراءة، 

احتياطيا خالل هذه السنة.

وفي هذا الصدد، تم توجيه خمس رسائل دورية إلى النيابات العامة خالل سنة 2019 فقط، 

تناولت ترشيد االعتقال االحتياطي، عبر التنبيه والتحسيس إلى شروط تفعيله، وما يستوجبه 

كما تم عقد عدة اجتماعات مع املسؤولين  من استحضار دؤوب لغايات املشرع من إقراره. 

القضائيين عن النيابات العامة باملحاكم، بهدف تدارس مختلف جوانب هذا املوضوع. وقد أدت 

هذه اإلجراءات إلى النتائج التالية :

1- نتائج تتبع االعتقال االحتياطي :

يالحظ من خالل تتبع معدالت االعتقال االحتياطي خالل السنوات السابقة من تأسيس 

رئاسة النيابة العامة )7 أكتوبر 2017( أنها كانت دائما تتجاوز 40     % من مجموع الساكنة السجنية1. 

وبالرغم من أن ارتفاع أو انخفاض هذه النسبة رهين بارتفاع وانخفاض نسبة املحكومين بالسجون. 

، وفي مرحلة أولية السعي وراء تخفيض العدد 
ً
وبصرف النظر عن وتيرة اللجوء إليه، فإنه كان لزاما

القار للمعتقلين باملؤسسات السجنية، إلى أدنى املستويات املمكنة. ثم تخفيض نسبة املعتقلين 

 للوصول بها إلى نسبة 35 % من مجموع الساكنة السجنية، التي تتكون من محكومين نهائيا 
ً
احتياطيا

 تجرى محاكمتهم، ومن مكرهين بدنيا من أجل غرامات 
ً
 يقضون عقوباتهم ومن معتقلين احتياطيا

أو إدانات نقدية. 

وهكذا يالحظ أنه من 83.102 من الساكنة السجنية سنة 2017، كانت نسبة املعتقلين 

1 - بلغت 43,20 % سنة 2013 و42,50 % سنتي 2012 و2014.
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احتياطيا من بينهم توازي 40,66 % )33791(. فإن عدد نزالء السجون في نهاية سنة 2019 ارتفع 

إلى 86.384 من بينهم 38,99 % ما زالوا احتياطيين )33.689(.

املعتقلين  عدد  فإن  فباملقابل  ارتفاعا،  سجل  قد  السجنية  الساكنة  عدد  كان  وإذا 

االحتياطيين عرف انخفاضا. وعدد املعتقلين الوافدين على السجون )املعتقلين الجدد كل سنة( 

وافد سنة   107.402 إلى   2017 وافد جديد سنة   110.534 كذلك في انخفاض حيث نزل من 

2019، مما يعني أن مشكل تضخم السجون ال يرجع لعدد املعتقلين االحتياطيين وإنما إلى هيمنة 

بحيث أن أغلب املعتقلين االحتياطيين  العقوبة السالبة للحرية على النظام العقابي املغربي. 

يدانون بعقوبات سالبة للحرية نافذة، مما يؤدي إلى بقائهم في السجن. وأن وضعيتهم الجنائية 

وحدها تتغّير بحيث يصبحون سجناء مدانين، بدل معتقلين احتياطيين. ويبين الجدول التالي 

هذه الوضعية خالل السنوات الثالث األخيرة. 

عدد االحتياطيينعدد املدانين1عدد الوافدينالسنة
مجموع الساكنة 
السجنية في نهاية 

السنة
نسبة االحتياطين

2017110.13449.31133.79183.102% 40,66

2018107.99351.02532.73283.751% 39,08

2019107.40252.69533.68986.384% 38,99

.
ً
يالحظ من خالل الجدول ارتفاع عدد املدانين رغم استقرار عدد املعتقلين احتياطيا نسبيا

ويبين الجدول أدناه، وضعية الساكنة السجنية نهاية سنة 2019.

عدد السجناء حسب الوضعية الجنائية في 31 دجنبر 2019

مجموع الساكنة السجنيةاالحتياطيون

نسبة االحتياطين اإلناثالذكوراإلناثالذكور

32.6271.06284.3662.018

33.68986.384% 38,99

1 - يشمل املحكومين الذين يقضون العقوبة واملكرهين بدنيا.
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وإذا كان مجموع املعتقلين االحتياطين املوجودين باملؤسسات السجنية في نهاية سنة 2019 

هو 33.689. فإن هذا الرقم يشكل فقط عدد األشخاص الذين لم يصدر عليهم حكم حائز لقوة 

 خالل نفس السنة1. ويبين 
ً
 تم اعتقالهم احتياطيا

ً
ال�ضيء املق�ضي به من بين 107.402 شخصا

الرسم البياني رفقته عدد األشخاص الذين اعتقلوا سنويا منذ سنة 2009.

1-1-  الوافدون االحتياطيون على السجون :

(، ليسجل 
ً
بلغ عدد الوافدين االحتياطيين على السجون خالل سنة 2019 )107.402 وافدا

تراجعا طفيفا مقارنة مع سنة 2018 نسبته 0,54-%. ويالحظ أنه على مر العشر سنوات األخيرة 

مع تسجيل أكبر نسبة  لكن بنسب ضعيفة،  ظل عددهم يتأرجح بين االرتفاع واالنخفاض، 

 ارتفاع ما بين سنتي 2011 و2012 )+ 15,6 %( وأكبر نسبة انخفاض ما بين سنتي 2014 و2015 

.)% 4,73 -(

1- من طرف النيابات العامة وقضاة التحقيق باألساس.
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1-1-1- تصنيف الوافدين االحتياطيين على السجون في حالة سراح برسم 
سنة 2019 :

املجموعالعدد

الوافدون االحتياطيون 
ونوعية العقوبات 

والقرارات الصادرة في 
حقهم1 

75.363عقوبة سالبة للحرية

107.402
أحكام وقرارات موجبة 

لإفراج2 
19.519

االحتياطيون الذين لم يبت 
بعد في قضاياهم

12.520

يالحظ من خالل الجدول أعاله، أنه برسم سنة 2019 تم اإلفراج عن 19.519 معتقال أي 

الذين صدرت في حقهم أوامر قضائية  18,2 % من مجموع الوافدين على السجون،  ما نسبته 

بغرامات  الحكم  مثل  لإفراج  موجبة  بمقررات  وذلك  اإلحتياطي،  اإلعتقال  رهن   بالوضع 

أو إيقاف  أو السراح املؤقت،  أو بعقوبات موقوفة التنفيذ أو باإلعفاء من العقوبة أو بالبراءة، 

 سير الدعوى العمومية وغيرها من املقررات القضائية التي من شأنها إنهاء حالة االعتقال نهائيا 

.
ً
أو مؤقتا

 وفي هذا الصدد، البد من اإلشارة إلى أن هذا العدد عرف تراجعا ملحوظا تقدر نسبته بناقص 

28 % مقارنة مع سنة 2018. حيث بلغ حينها مجموع املفرج عنهم في نفس اإلطار 26.951 معتقال. 

كما أن 11,6 % من الوافدين االحتياطيين على السجون، أي ما يعادل 12.520 معتقال لم يبت 

2019. وهي نفس النسبة تقريبا التي تم تسجيلها خالل سنة  بعد في قضاياهم على مدار سنة 

2018 والبالغة 12 %. 

والواقع أن السياسة الجنائية استطاعت أن تحافظ على عدد املعتقلين االحتياطيين في 

الوافدين على السجون خالل السنوات السابقة،  مستوى مقبول، رغم ارتفاع عدد السجناء 

بحيث ارتفع عدد الوافدين االحتياطيين من 70043 سنة 2001 إلى 107.402 سنة 2019، أي 

 األشخاص 
ً
1- مع اإلشارة إلى أنه ليس جميع األشخاص الذين اعتقلوا خالل سنة 2019 قد صدرت عليهم أحكام. ولكن الحساب اعتمد أيضا

املعتقلين في السنوات السابقة الذين صدرت عليهم أحكام.
2- مثل السراح املؤقت، والحكم بعقوبات موقوفة التنفيذ أو بالبراءة أو اإلعفاء أو سقوط الدعوى العمومية ...
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إلى   2001 24348 سنة  في حين أن عدد االحتياطيين انتقل من   .% 53.34 بنسبة زيادة توازي 

33689 سنة 2019 أي بنسبة زيادة حوالي 38.36 %. كما أن نسبة املعتقلين االحتياطيين كانت في 

نهاية سنة 2001 في حدود 42,48 % وارتفعت إلى نسبة 49 % سنتي 2008 و2009 وإلى 47 % سنتي 

 2006 و2007. بل إنها كانت في نهاية سنة 2005 في حدود 52 % لتتراجع ابتداء من سنة 2013 إلى 

43,20 %. وفي سنة 2017 )سنة تأسيس رئاسة النيابة العامة( إلى 40,66 %. وهي اآلن في حدود 

 أنه خالل السنوات األخيرة صدرت عدة نصوص جنائية عن 
ً
38,99 % في نهاية سنة 2019. علما

 
ً
املشرع املغربي، أغلبها تعتمد على العقوبات السالبة للحرية. ولذلك فإنه إذا كان ما زال مطلوبا

من القضاء الزجري بذل بعض الجهود للتقليص من عدد املعتقلين االحتياطيين، فإن املقاربة 

ب املبدأ القانوني الرامي إلى اعتبار االعتقال االحتياطي استثنائيا.  ِ
ّ
ل
َ
غ

ُ
التشريعية نْفُسها يجب أن ت

باإلضافة إلى ضرورة اإلقدام على التشريع لعقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، وإلى 

املزيد من ضبط معايير إعمال االعتقال االحتياطي، وتوفير وسائل للطعن في قرارات اتخاذه.

 
ً
ومن جهة أخرى فإن نسبة املعتقلين االحتياطين داخل السجون املغربية تعرف انخفاضا

 منذ سنة 2013. 
ً
طفيفا

2-1-1-  تطور نسبة املعتقلين االحتياطيين :

3-1-1- تصنيف املعتقلين حسب الهيئات القضائية :

 يالحظ دائما تضخم قضايا املعتقلين أمام الهيئات القضائية بمحاكم االستئناف. ونعتقد 

أن عدد املعتقلين االحتياطيين يمكن أن يتقلص بنقطتين إضافيتين على األقل، لينحدر إلى %37 
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في حالة توفير العدد الكافي من القضاة للبت في قضايا املعتقلين على مستوى محاكم االستئناف 

 في عددهم. كما يتجلى من الرسم البياني التالي :
ً
التي تعرف تضخما

من مجموع املعتقلين توجد أمام محاكم   % 71,13 ويتجلى من هذا املبيان أن نسبة 

االستئناف. وإذا كانت هذه النسبة قد انخفضت عما كانت عليه سنة 2018 )78,64(. كما أن 

 25.740 عدد املعتقلين االحتياطيين املعروضين على هيئات محاكم االستئناف قد تقلص من 

سنة 2018 إلى 23.964 سنة 2019. فإن ذلك تم بفضل الجهود التي بذلها قضاة الحكم لدى 

محاكم االستئناف ونتيجة للتجاوب املحمود الذي قابل به السيد الرئيس املنتدب للمجلس 

ونتيجة الستجابة السادة  األعلى للسلطة القضائية مراسالت رئاسة النيابة العامة من جهة، 

املحاكم والهيئات القضائية مللتمسات النيابة العامة املقدمة إلى الهيئات القضائية  رؤساء 

 لدورية رئيس النيابة العامة عدد 29س/ر.ن.ع وتاريخ 11 سبتمبر 2019 من جهة أخرى.
ً
تنفيذا

ورغم ذلك فيالحظ أن املجهود يجب أن يتضاعف، وال سيما على مستوى غرف الجنح 

 االستئنافية التي ارتفع عدد املعتقلين الذين ينتظرون أحكامها، من 9.277 إلى 10.652. وهو 

األولون(  )الرؤساء  ما يستدعي من السادة املسؤولين القضائيين عن محاكم االستئناف 

االنتباه إلى هذه الوضعية، والبحث عن إمكانيات لزيادة عدد جلسات املعتقلين املستأنفين، 
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وقد يتطلب األمر زيادة عدد القضاة املستشارين املكلفين بالبت في هذه القضايا. وهي نفس 

املالحظة التي يمكن إثارتها بشأن غرف الجنايات االستئنافية التي سجلت أكثر من 5.000 

بحيث يتطلب املوقف مضاعفة الهيئات املكلفة بمثل هذا النوع من القضايا في  قضية، 

محاكم االستئناف الكبرى على الخصوص لتتمكن من إصدار أحكام بشأنها في آجال معقولة.

وإذا كانت النيابات العامة وقضاة التحقيق مطالبون بترشيد اتخاذ تدابير االعتقال 

بالتعجيل  مطالبة  الحكم  هيآت  وكانت  استثنائيا.  إجراء  التدبير  هذا  باعتبار  االحتياطي 

بالبت في قضايا املعتقلين، فإن املشرع مطالب بتوفير بدائل لالعتقال االحتياطي، وكذلك 

وفي هذا الصدد نعتقد أن التعجيل باملصادقة على مشروعي  للعقوبات السالبة للحرية. 

القانون الجنائي وقانون املسطرة الجنائية املتعلقين بهذا املوضوع، سيكون له أثر إيجابي، 

للتقليص من عدد املعتقلين احتياطيا بالسجون، وكذلك التخفيف من عدد ساكنتها عن 

طريق إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية.

زمانية  ظرفية  مسألة  هو  االحتياطي،  االعتقال  ضبط  أن  يالحظ  أخرى  جهة   ومن 

– كما أشرنا إلى ذلك في التقرير الثاني لرئيس النيابة العامة – حيث تتواصل جهود النيابات 

وتصل إلى ذروتها  من شهر شتنبر إلى شهر يوليوز.  العامة لترشيد االعتقال االحتياطي ابتداء 

املعتقلين  نسبة  انخفضت  حيث  السنة،  لهذه  بالنسبة  حدث  كما  الفترة.  هذه  خالل 

واستقرت خالل الشهور التالية في نسبة   ،% 36,31 إلى   2019  االحتياطيين في متم شهر ماي 

38 %. لترتفع في شهر شتنبر إلى أكثر من 40 %. ونعتقد أن أسباب ذلك مرتبطة بظرفيات وقتية، 

حيث صادف شهر ماي، شهر رمضان الذي يرتفع فيه الوعي األخالقي بتأثير من الوازع الديني 

مما يؤدي إلى انخفاض معدل بعض الجرائم. غير أن نسبة الجريمة ترتفع خالل أشهر الصيف، 
بسبب كثرة التنقالت وازدحام األشخاص في الطرقات وأماكن االستجمام، وهو ما يؤدي إلى ظهور 

 عن ذلك، فإن هذه الفترة تصادف استفادة الكثير من القضاة 
ً
بعض املظاهر اإلجرامية. وفضال

وموظفي الشرطة القضائية من رخصهم السنوية، مما يؤخر تقديم األشخاص للمحاكم إلى ما 

بعد شهر غشت، حيث ترتفع نسبة املعتقلين االحتياطيين باملحاكم وهو ما حاولت هذه الرئاسة 

تداركه عن طريق دورية لرئيس النيابة العامة عدد  26 وتاريخ 5 غشت 2019 وكذلك الدورية 

2019 وكذلك عن  11 شتنبر  29 س وتاريخ  ثم الدورية عدد   .2019 7 غشت  وتاريخ   27 عدد 

طريق إشعار الرئاسة تحت عدد 348س/ر.ن.ع وتاريخ 11 شتنبر 2019 للمجلس األعلى للسلطة 

القضائية بذلك.
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4-1-1- انخفاض نسبة األحكام بالبراءة في صفوف املعتقلين االحتياطيين :

على  االحتياطين  الوافدين  مجموع  من   
ً
شخصا  2.197 بالبراءة  عنهم  املفرج  عدد  بلغ 

السجون برسم سنة 2019 )وهو 107.402(. أي ما نسبته 2 % فقط. ويسجل بهذا الخصوص 

2018، حيث كان مجموع هؤالء  تحسن ملموس تقدر نسبته بناقص )47 %-( مقارنة مع سنة 

. وهو أمر 
ً
4.158 محكوما بالبراءة. أي أن نسبة املفرج عنهم في هذا اإلطار تراجعت بالنصف تقريبا

يعكس الجهد املبذول من طرف قضاة النيابة العامة عند تقدير سلطة املالءمة في إقرار االعتقال 

االحتياطي. وكذا الجهد املبذول على مستوى رئاسة النيابة العامة من خالل تتبعها، ودراستها 

وتوجيه املالحظات بشأنها  للحاالت التي صدر في شأنها إفراج بالبراءة برسم السنة الفارطة، 

للسادة قضاة النيابة العامة. مما أدى إلى دعم قدرتهم على ترشيد سلطة اإلعتقال، والزيادة في 

الحكمة واألمانة القانونية للحيلولة دون الزج بأبرياء داخل السجون. وبما يجسد إرادة املشرع 

من اعتبار اإلعتقال االحتياطي إجراء، يعمل به على وجه االستثناء وللضرورة القصوى.

وتجدر اإلشارة بهذا الخصوص، إلى أنه ومنذ سنة 2015، عرف عدد املفرج عنهم بالبراءة 

من مجموع الوافدين االحتياطيين على السجون ارتفاعا سنويا يقدر معدله ب  0,54 % حيث ظل 

عددهم في حدود 4.000 مفرجا عنه، إلى حين تراجعه بالنصف خالل سنة 2019. وهي سابقة 

حميدة تستدعي توجيه التنويه لقضاة النيابة العامة.
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في املرحلة  قد حكم ببراءتهم،   
ً
من املعتقلين احتياطيا  %2 والجدير بالذكر أنه لئن كان 

)االستئناف  الطعن  درجات  مستوى  على  تعديلها  تم  قد  األحكام  بعض  فإن   االبتدائية، 

كما أن األشخاص املذكورين كانوا قد اعتقلوا من طرف النيابات العامة أو من  أو النقض(. 

طرف قضاة التحقيق.

االعتقال  حاالت  من  للتخفيف  جهودها  ستواصل  العامة  النيابة  رئاسة  كانت  ولئن 

االحتياطي التي تنتهي بأحكام البراءة، فإنها تدرك أنه من املستحيل الوصول إلى نقطة الصفر، ألن 

قرارات االعتقال االحتياطي يتخذها قضاة التحقيق أو قضاة النيابة العامة بناء على املعطيات 

املتوفرة في مرحلة البحث التمهيدي في الغالب، وهذه املعطيات قد تتغير في مراحل التحقيق أو 

املحاكمة الالحقة بسبب ظهور أدلة جديدة. ومن جهة أخرى فإن قضاء النيابة العامة وقضاء 

 لقضاء الحكم الذي يحكم 
ً
التحقيق يستندان في قراراتهما إلى قرائن تقوي شبهة االتهام، خالفا

 القتناعهم الوجداني 
ً
 عن ذلك فإن قضاة الحكم يحكمون وفقا

ً
بناء على وسائل اإلثبات، وفضال

مما يجعل فرضية الحكم بالبراءة قائمة باستمرار ويختلف تقديرها بين القضاة  باألساس، 

فإن الهدف هو التقليص من نسبة املعتقلين الذين يحكمون بالبراءة إلى  وبالتالي،  أنفسهم. 

أق�ضى حد ممكن.

، فإن عملية تقييم موضوع االعتقال االحتياطي، ال يمكن أن تتم دون اإلشارة إلى 
ً
وأخيرا

الصعوبات التي يثيرها نقل املعتقلين االحتياطيين إلى املحاكم. 
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5-1-1- نقل املعتقلين االحتياطيين :

إن تدبير القضايا الخاصة باملعتقلين االحتياطيين يتطلب القيام بعمليات نقل متكررة من 

مقار املؤسسات السجنية الى املحاكم، بشكل يضمن حضور املعتقل االحتياطي أمام الهيئات 

القضائية سواء أثناء إجراءات التحقيق االعدادي أو أثناء املحاكمة.

والتي أوكل القانون  »بالترحيل القضائي«،  وتندرج عملية النقل هذه في إطار ما يسمى 

املغربي مهمة إنجازه الى القوة العمومية بموجب املادتين 57 و69 من املرسوم التطبيقي للقانون 

بحيث تباشرها عناصر األمن الوطني  املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية1،   23-98

حينما يكون مقر املؤسسة السجنية في املدار الحضري، وعناصر الدرك امللكي حينما يكون مقر 

املؤسسة كائنة في املجال القروي، في حين يصدر األمر بالنقل عن النيابة العامة وتصرف نفقات 

هذا الترحيل من االعتمادات املالية املخصصة للمصاريف القضائية الجنائية، املوضوعة تحت 

تصرف السلطة الحكومية املكلفة بالعدل2.

االحتياطيين،  للمعتقلين  القضائي  النقل  لعملية  املنظم  القانوني  اإلطار   ورغم وضوح 

إال أنه لوحظ على مستوى املمارسة وجود بعض الصعوبات، التي أثرت على تدبير هذه العملية، 

خاصة بعد إغالق العديد من املؤسسات السجنية الكائنة باملدار الحضري للمدن وتعويضها 

بأخرى في املدار القروي، ووجود محاكم ابتدائية ال تتوفر على مؤسسات سجنية بدائرة نفوذها.

 ونظرا للمخاطر املحدقة بعملية نقل املعتقلين االحتياطيين، فيجب العمل على وضع خطة 

محكمة تتضافر فيها جهود جميع الجهات املعنية من قوات عمومية )الدرك امللكي واإلدارة العامة 

لألمن الوطني( واملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج ووزارة العدل لوضع حلول جذرية 

1- تنص املادة 57 من املرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 6 شعبان 1421 )3 نونبر 2000( املحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 
املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية )الجريدة الرسمية عدد 4848 بتاريخ 16 نونبر 2000 ص 3029( على ما يلي : »يرحل املعتقل 
االحتياطي بأمر من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي طلبت مثوله، وفقا للقواعد املنصوص عليها في قانون املسطرة الجنائية وينفذ 

هذا األمر رجال األمن الوطني او الدرك امللكي حسب اختصاصاتهم.
تصرف نفقات هذه العملية من االعتمادات املالية املخصصة للمصاريف القضائية في املادة الجنائية«.

 كما تنص املادة 69 من نفس املرسوم على أنه : »تصدر األوامر إلحضار معتقل أمام السلطة القضائية في جميع األحوال أو ألي سبب كان وبأية 
صفة، عن وكيل امللك مالم تكن من اختصاص جهة قضائية أخرى طبقا للقواعد املنصوص عليها في قانون املسطرة الجنائية.

تتكفل سلطات األمن الوطني أو الدرك امللكي كل حسب اختصاصاته بتنفيذ أوامر االحضار للمثول أمام السلطة القضائية أو لتنفيذ قراراتها«.
بتاريخ   1-86-238 املتعلق بتنظيم املصاريف القضائية في امليدان الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف   23-86 راجع القانون رقم   -2 
31 دجنبر 1986. والسيما املواد من 2 إلى 12 وكذلك املواد 34 وما يليها التي تحدد سلطات وزير العدل في صرف تعويضات التنقل ومسطرته.
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لهذه املشكلة، والتي في حالة تفاقمها ستؤثر سلبا على وضعية املعتقلين االحتياطيين ال سيما فيها 

 يخص تدبير محاكمة عادلة داخل أجل معقول. ولعل الشروع في تطبيق قواعد املحاكمة عن بعد 

Visio-conférence يشكل أحد الحلول األساسية التي يتعين الشروع في وضع اإلطار القانوني 

املنظم لها، وتجهيز املحاكم لتطبيقها.

 - معالجة  اإلكراه البدني :
ً
رابعا

يستأثر موضوع اإلكراه البدني بأهمية خاصة الرتباطه الوثيق بحريات األفراد من جهة، 

وبحقوق الدولة في استخالص الغرامات والصوائر من جهة ثانية. وقد نظم املشرع املغربي أحكامه 

بموجب الباب الخامس من الكتاب السادس من قانون املسطرة الجنائية. فحدد الجهات املكلفة 

بتطبيقه وشروطه، وكذا الضوابط املانعة لتنفيذه وذلك وفقا للمواد من 633 إلى 647.

وذلك بغية إجباره على أداء  ويقصد باإلكراه البدني حبس املحكوم عليه مدة معينة،   

املبالغ املحكوم عليه بها، من مصاريف وتعويضات وغرامات.

 وبالنظر للخطورة التي يشكلها اإلكراه البدني على حقوق وحريات األفراد، وما يخلفه من 

آثار، والسيما، لتجنب االستمرار في تنفيذ إجراءاته بالنسبة لغرامات طالها التقادم، أو حينما 

يبلغ الشخص املكره 60 سنة من العمر، عملت رئاسة النيابة العامة على إيالئه عناية خاصة من 

خالل إصدارها  لبعض الدوريات التي تحث النيابات العامة باملحاكم اإلبتدائية على التعاطي 

وعدم مباشرة إجراءاته   مع ملفات اإلكراه البدني ومراجعتها وتحيينها بشكل دوري ومستمر، 

إال بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط الشكلية واملوضوعية. والتأكد من عدم تقادم الغرامة، 

العديد   وقد كان من نتائج ذلك إلغاء  ومن تبليغ مقرر اإلدانة إلى املكره قبل توجيه اإلنذار1. 

 من أوامر إلقاء القبض الصادرة عن النيابات العامة، بشأن القضايا التي طالها أمد التقادم، 

أو التي توفرت بشأنها أسباب قانونية تحول دون إمكانية تنفيذ اإلكراه البدني، كبلوغ الشخص 

املطلوب في التنفيذ 60 سنة2.

1 - ومنها :  - الدورية عدد 9 س/ ر.ن.ع بتاريخ 08 فبراير 2018؛
- الدورية عدد 12 س/ ر.ن.ع بتاريخ 28 فبراير 2018؛
- الدورية عدد 15 س/ ر.ن.ع بتاريخ 08 مارس 2018؛

- الدورية عدد 20س/ ر. ن.ع  بتاريخ 23 مايو 2019.
2- وقد أسفرت هذه العملية خالل سنة 2018 عن تسجيل النتائج التالية :

- عدد ملفات اإلكراه البدني التي تمت دراستها وإعادة معالجتها : 306183؛=
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عدد  تحت  العامة  النيـــــــابات  إلى  دورية  رسالة  توجيه  تم  املكتسبات  لهذه   
ً
 وتعزيزا

البدني  اإلكراه  مللفات  عناية خاصة  إيالء  على  تحثهم   ،2019 مايو   23 وتاريخ  20/ر.ن.ع/د 

ومراجعتها بكيفية دورية.

وقد أسفرت مراجعة ملفات اإلكراه البدني برسم سنة 2019 على تسجيل ما يلي :

115443عدد ملفات اإلكراه البدني التي تمت دراستها وإعادة معالجتها.

عدد مذكرات البحث املحررة بشأنها أوامر االعتقال الخاصة باإلكراه البدني والتي تقرر إلغاؤها 
بسبب التقادم.

49763

7435عدد مذكرات البحث امللغاة بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق اإلكراه البدني.

استيفاء  عدم  بسبب  البدني  اإلكراه  تنفيذ  دون  الضبط  لكتابة  أرجعت  التي  امللفات  عدد 
الشروط القانونية.

49603

في  كبيرة  مجهودات  بذلت  العامة  النيابات  أن  املعطيات،  هذه  خالل  من  يبدو 

حماية  تكريس  في  األسا�ضي  بدورها  منها  إيمانا  وذلك  البدني،  اإلكراه  ملفات  مراجعة 

من   57.198 بحرية  املساس  تجنب  إلى  الجهود  هذه  أدت  وقد  والحريات.  الحقوق 

نشرها  سبق  بحث  ملذكرات  نتيجة  عليهم  القبض  إللقاء  معرضين  كانوا  الذين  األشخاص 

املطلوب  أو ألن األشخاص  املدة،  بمرور  تقادمت  ولكنها  البدني،  في حقهم من أجل اإلكراه 

حقهم  في  البدني  اإلكراه  تنفيذ  بعدها  يجوز  ال  التي  السن  بلغوا  قد  حقهم  في   التنفيذ 

)60 سنة(. باإلضافة إلى بعض األوامر التي تبين أنها لم تستوف الشروط الالزمة لتطبيق اإلكراه 

البدني.

للتوصيات   
ً
وتنفيذا وفي إطار الحرص على ضمان معالجة فعالة مللفات اإلكراه البدني، 

بخصوص تدعيم البرمجيات املعلوماتية املستعملة   2018 الواردة في التقرير السنوي لسنة 

باملحاكم بالشكل الذي يوفر للنيابات العامة إمكانية التعامل مع أوامر االعتقال التي يطالها 

التقادم، وحتى يتسنى إلغاؤها بكيفية تلقائية أو االهتداء إليها بسهولة للتقرير بشأنها، تمت مكاتبة 

السيد وزير العدل من أجل تطوير تدبير النظام املعلوماتي ساج II الذي تشتغل به النيابات العامة 

=- عدد مذكرات البحث املحررة بشأنها أوامر االعتقال الخاصة باإلكراه البدني والتي تقرر إلغاؤها بسبب تقادم العقوبة : 16917؛
- عدد مذكرات البحث امللغاة بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق اإلكراه البدني : 19152؛

- عدد امللفات التي أرجعت لكتابة الضبط دون تنفيذ اإلكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية : 44118.
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قصد تمكينها من التدبير األمثل للوضعيات املرتبطة بملفات اإلكراه البدني بطريقة الكترونية، 

وتقديم إشعار خاص بالغرامات املتعلقة بها التي طالها التقادم، وإشعار خاص بالحاالت التي 

60 سنة، وقد عقدت لهذا الغرض بعض االجتماعات، ويؤمل أن  يبلغ فيها عمر املحكوم عليه 

تجد هذه اإلشكاالت طريقها للحل1.

خامسا - ضمان حرية الصحافة والنشر:

 ألحد الحقوق الدستورية 
ً
تحتل قضايا الصحافة أهمية كبرى باعتبارها تجسد تفعيال

لذا تصنفها رئاسة النيابة العامة  األساسية املرتبطة بالحق في التعبير وهي حرية الصحافة، 

ضمن أولويات السياسة الجنائية، حيث تم التركيز خالل هذه السنة على محورين أساسيين، 

املحور األول يتعلق بمالءمة املتابعات، واملحور الثاني بمواصلة تتبع عملية املالءمة مع قانون 

الصحافة، وفق ما يلي :

1- مالءمة املتابعات في قضايا الصحافة :

اتسم التوجه العام للسياسة الجنائية في مجال قضايا الصحافة والنشر بتأكيد املبادئ 

العامة التي تقوم عليها قوانين الصحافة والنشر، من خالل ضمان املوازنة بين حرية التعبير، 

كحق كوني تكفله املواثيق الدولية على نطاق واسع، والحق في التواصل واإلعالم من جهة، وبين 

ضرورة احترام حقوق الغير وسمعتهم وخصوصياتهم، وعدم املساس باألمن والنظام العامين من 

جهة أخرى.

 ،
ً
وفي هذا اإلطار تلتزم النيابات العامة بمبدأ عام في إطار سلطة املالءمة املخولة لها قانونا

يقوم على التقليص من حاالت تحريك الدعوى العمومية من طرفها تلقائيا في قضايا السب 

والقذف، وتوجيه املتضرر إلى تقديم شكاية مباشرة أمام هيئة الحكم2. وفي هذا الصدد وجهت 

رئاسة النيابة العامة رسالة دورية تحت عدد 33س/ر.ن.ع وتاريخ 17 شتنبر 2019، إلى النيابات 

تحثها على الكف عن تحريك املتابعات فيما يتعلق بقضايا السب والقذف   العامة باملحاكم، 

وما يقترح في شأنها من إجراءات  إال بعد موافاة هذه الرئاسة بتقرير مفصل حول القضية، 

1- هذا األمر مترتب عن انعدام االستقالل املالي للنيابة العامة.
(، وكذلك الشكايات املقدمة 

ً
2- يستثنى من ذلك الحاالت التي ال يمكن فيها للمتضررين تقديم شكايات مباشرة )كوضعية أعضاء الحكومة مثال

من طرف املؤسسات.
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قانون  في  عليها  املنصوص  بالتقادم  املتعلقة  القانونية  للمقتضيات  تام  احترام  في  قانونية، 

الصحافة والنشر. وذلك بغية تنظيم استعمال سلطة املالءمة بما يتوافق مع السياسة الجنائية 

املقررة.

ويستعرض الجدول اآلتي إحصاء حول قضايا الصحافة موزعة حسب مصدر املتابعة :

مصدر املتابعة

شكاية مباشرة
 متابعة تلقائية من طرف

النيابة العامة

 متابعة من طرف النيابة
 العامة بناء على شكاية من

املتضرر

550004عدد القضايا

2-  مالءمة وضعية الجرائد مع مقتضيات قانون الصحافة :

نص قانون الصحافة والنشر رقم 13-88 على مقتضيات جديدة تهم الوضعيات القانونية 

للمطبوعات الدورية والجرائد اإللكترونية، وكذلك على شروط جديدة خاصة بمدراء نشر هذه 

املطبوعات والجرائد، وحدد لها أجال، من أجل مالءمة وضعياتها مع مقتضيات القانون، وقد 

تأخر تنفيذ هذا املقت�ضى ألكثر من سنة ونصف ألسباب متعددة1. وبعد تأسيس املجلس األعلى 

 مع املجلس ومع وزارة الثقافة واالتصال الوصية 
ً
للصحافة، باشرت رئاسة النيابة العامة حوارا

)آنذاك( على القطاع من أجل التنسيق بشأن اإلجراءات التي يتطلبها تنفيذ املقتضيات القانونية 

املعنية باألمر، كضبط عمليات تسليم بطاقة الصحافة التي تعتبر ضرورية للقيام بمهام مدير 

النشر، وكذلك من أجل تحديد الوثائق املتطلب توفرها للحصول على صفة مدير النشر.

 88.13 وفي إطار مواصلة تطبيق املقتضيات القانونية املتعلقة باملالءمة مع القانون رقم 

املتعلق بالصحافة والنشر، وفقا للمادة 125 من القانون املذكور، عملت هذه الرئاسة بتنسيق مع 

املجلس الوطني للصحافة والسلطة الحكومية الوصية على القطاع على تحديد املطبوعات الدورية 

والصحف االلكترونية التي الءمت وضعيتها القانونية وأيضا تلك التي لم تقم باملالءمة بعد.

 2019 أبريل   04 13/ر.ن.ع وتاريخ  تم توجيه رسالة دورية تحت عدد   وفي هذا اإلطار، 

1- منح السلطات الوصية على القطاع في صيف 2017 مهلة إضافية للحصول على الوثائق، وبعد ذلك تم نقل السلطات لرئاسة النيابة العامة، 
مشاورات بين القطاعات لحل بعض اإلشكاليات  باإلضافة إلى ضرورة إجراء  وانتظار تأسيس املجلس األعلى للصحافة وتكوين هياكله، 

التطبيقية املتعلقة )مثال( بالشهادات الجامعية املنصوص عليها في املادة 16 من القانون، وغيرها من اإلشكاليات.
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إلى النيابات العامة، قصد العمل على االستماع إلى املسؤولين عن املطبوعات الدورية والصحف 

االلكترونية التي لم تالئم وضعيتها القانونية فيما يتعلق بالتصاريح بإنشائها، وكذا فيما يتعلق 

بوضعية مدراء النشر.

وبعد استكمال إجراءات البحث تم حصر الئحة الجرائد االلكترونية واملطبوعات الدورية 

والتي اتضح في شأنها وجود عدة أسباب حالت دون سلوك  التي لم تالئم وضعيتها القانونية، 

مسطرة املالءمة ومنها على وجه الخصوص ما يلي :

رفض بعض املسؤولين تسوية وضعيتهم القانونية؛• 

تعذر إتمام إجراءات املالءمة بالنظر لعدم التوفر على الشروط القانونية؛ خاصة فيما • 

يتعلق باملؤهل العلمي والبطاقة املهنية، بالنسبة ملدراء النشر؛

توقف وتجميد نشاط بعض الجرائد االلكترونية واملطبوعات الدورية، دون تسوية • 

وضعيتها.

ويوضح الجدول أدناه الوضعية العامة إلجراءات املالءمة موزعة حسب الدوائر القضائية، 

والتي يتضح من خاللها أن أكثر من 52 % من املطبوعات والجرائد اإللكترونية الءمت وضعيتها، 

الرباط  بكل من  القضائيتين  الدائرتين  تم تسجيلها على مستوى   % 43 يقارب  ما  أي   جلها 

والدار البيضاء، فيما 47 % لم تقم باملالءمة بعد، جلها )ما يقارب 42 %( تم تسجيلها على مستوى 

الدوائر القضائية بكل من مراكش وأكادير والدار البيضاء.
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مالءمة الوضعية القانونية للجرائد واملطبوعات اإللكترونية خالل سنة 2019

املطبوعات و الجرائد االلكترونية التي لم الدائرة القضائية
تالئم وضعيتها

املطبوعات و الجرائد اإللكترونية التي 
املجموعالءمت وضعيتها

3268100محكمة االستئناف بالرباط

49143192محكمة االستئناف بالدار البيضاء

593291محكمة االستئناف بأكادير

718محكمة االستئناف بورزازات

448محكمة االستئناف بالحسيمة

23528محكمة االستئناف بتازة

14822محكمة االستئناف ببني مالل

104353محكمة االستئناف بفاس

52025محكمة االستئناف بالقنيطرة

123244محكمة االستئناف بالعيون

7640116محكمة االستئناف بمراكش

51116محكمة االستئناف بمكناس

31435محكمة االستئناف بالراشيدية

4913محكمة االستئناف بوجدة

29332محكمة االستئناف بالناظور

151429محكمة االستئناف بآسفي

181129محكمة االستئناف بالجديدة

101121محكمة االستئناف بسطات

426محكمة االستئناف بخريبكة

143044محكمة االستئناف بطنجة

20121محكمة االستئناف بتطوان

933  492 441 املجموع



293

الباب الثاني : تنفيذ السياسة اجلنائية

 من هذه الرئاسة على تنزيل كافة املقتضيات القانونية الواردة في قانون الصحافة 
ً
وحرصا

والنشر، ومنها تلك املتعلقة باإلجراءات التنظيمية لهذا امليدان، وبالنظر إلى االختصاص املمنوح 
للنيابة العامة في تلقي طلبات التصريح بالجرائد واملطبوعات الدورية، فقد تم توجيه رسالة 
دورية عدد 41/ر.ن.ع وتاريخ 08 أكتوبر 2019 تم من خاللها حث النيابات العامة على تفعيل 
أحكام الفقرة 2 من املادة 22 من قانون الصحافة والنشر، والتي بموجبها يتعين على وكيل امللك 
الذي يسلم شهادة اإليداع مختومة إلى طالب التصريح، وأن يرسل نسخة من التصريح والوثائق 

املرفقة  به إلى كل من املجلس الوطني للصحافة والسلطة الحكومية املكلفة باالتصال.

 لعدم تنظيم مجال الصحافة اإللكترونية قبل سنة 2017، فإن 
ً
والجدير بالذكر، أنه نظرا

 
ً
 على أبحاث إدارية وقضائية، قد بين أن عددا

ً
حصر الجرائد اإللكترونية التي تصدر اعتمادا

 من هذه الجرائد غير املصرح بها متوقفة عن الصدور منذ مدة طويلة. ولذلك فإن عملية 
ً
كبيرا

تحديد الجرائد كانت ما تزال متواصلة في نهاية سنة 2019.

املتعلق   ،88.13 من القانون  و24   20 ملقتضيات املادتين   
ً
فإنه تنفيذا ومن جهة أخرى، 

لدورية رئيسها في ممارسة الدعوى   
ً
فقد باشرت النيابات العامة تنفيذا بالصحافة والنشر، 

العمومية في مواجهة الجرائد ومدراء النشر الذين لم يالئموا وضعياتهم مع القانون، باإلضافة 
إلى تقديم ملتمسات لحجبها إلى رؤساء املحاكم. 
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 ويبين الجدول التالي اإلجراءات التي تمت بهذا الصدد خالل سنة 2019، والتي ستستمر 

في املستقبل :

عدد القضايا الجنحية املتعلقة بمخالفة مقتضيات املالءمة وعدد طلبات الحجب خالل سنة 2019

املحكمة االبتدائية
عدد املتابعات الزجرية

عدد طلبات الحجب
خاصة بمدير النشرخاصة بالجريدة

02424إنزكان

0122تازة

022إمنتانوت

021010الناظور

03838املجموع

 - حماية املعطيات الشخصية :
ً
سادسا

فإن رئاسة النيابة العامة  انطالقا من الدينامية التي تعرفها بالدنا في املجال الحقوقي، 

خاصة في ظل أهمية وراهنية حماية  جعلت من أولوياتها حماية حقوق األفراد والجماعات، 

الحياة الخاصة، من زاوية ارتباطها بحقوق األفراد، كحق أسا�ضي من حقوق اإلنسان، وكذلك 

الثورة  أفرزتها  التي  الحديثة  للتحديات  بالنظر  الرقمي،  بالجانب االقتصادي واألمن  لصلتها 

املعلوماتية.

وفي هذا السياق عملت رئاسة النيابة العامة على وضع برنامج لتفعيل القانون رقم 09.08 

وكان من نتائج  املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين اتجاه املعطيات ذات الطابع الشخ�ضي، 

هذا البرنامج أن تم تعيين قاض من قضاة النيابة العامة بكل من املحاكم االبتدائية ومحاكم 

االستئناف، لتتبع هذا النوع من القضايا، وبتنسيق مع اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات 

ذات الطابع الشخ�ضي تم تنظيم ورشة عمل لتكوين القضاة املذكورين، حول موضوع »تقنيات 

البحث في الجرائم املتعلقة بحماية املعطيات ذات الطابع الشخ�ضي«.

لحماية  الوطنية  واللجنة  العامة  النيابة  رئاسة  بين  التعاون  وتأطير  تنظيم  أجل  ومن 

املعطيات الشخصية، تم على هامش الورشة املذكورة توقيع اتفاقية تعاون بين املؤسستين، 
1- تمت متابعة املسؤولين عن الجرائد املعنية في إطار ملف جنحي واحد.

2- تمت متابعة 10 من املسؤولين عن الجرائد املعنية في إطار ملف جنحي واحد.
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وتوفير حماية فعالة  والحرص على التطبيق السليم للقانون،  ترمي إلى تعزيز آليات التعاون، 

للمعطيات ذات الطابع الشخ�ضي، فضال عن تبادل الخبرات والتجارب.

وفي نفس السياق استفاد مراقبو اللجنة من ورقة توجيهية حول خصوصيات وشكليات 

إنجاز املحاضر، أعدتها رئاسة النيابة العامة.

تدبير قضايا حماية املعطيات ذات الطابع الشخ�سي

طور املحاكمة اإلدانة
عدم 

االختصاص
الحفظ البحث

عدد املحاضر املحالة من 
اللجنة برسم سنة 2019

01 06 07 04 10 28

 - الحق في الحصول على املعلومة :
ً
سابعا

املتعلق بالحق في الحصول   31.13 مواكبة من رئاسة النيابة العامة لتنزيل القانون رقم 

إلى النيابات العامة باملحاكم، يروم تفسير   
ً
على املعلومات، وجه رئيس النيابة العامة منشورا

بعض بنود القانون السالف الذكر، وتحديد التدابير الواجب اتخاذها، واملتمثلة أساسا فيما 

يلي :

النشر االستباقي للمعلومات القابلة للنشر، خاصة على املواقع اإللكترونية للمحاكم. . 1

وذلك بنشر املعلومات املتعلقة باإلجراءات التي تباشرها النيابة العامة، وحقوق وواجبات 

املتعلقة  واإلحصائيات واملعطيات  وطرق تقديم الشكايات ومعالجتها،  املتقاضين، 

بالدعوى العمومية وبعمل النيابة العامة، وقائمة الخدمات التي تقدمها النيابة العامة 

 والوثائق الالزمة للحصول على تلك الخدمات، وبيانات االتصال بها وكل معلومة مفيدة

ال تقع تحت طائلة املنع القانوني من النشر؛ 

تعيين نائب أو أكثر من بين نواب الوكالء العامين للملك ووكالء امللك لتدبير طلبات . 2

الحصول على املعلومات ودراستها وتسليم املعلومات املطلوبة طبقا للقانون؛

الحرص على التطبيق السليم لقانون الحق في الحصول على املعلومات، مع احترام . 3

قرينة البراءة والحق في املحاكمة العادلة، ومراعاة االستثناءات الواردة بموجب هذا 
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وال سيما ما يتعلق بسرية البحث التمهيدي  القانون والقوانين الجاري بها العمل، 

املتعلقة باألحداث وبالشهود والضحايا والخبراء  واملعلومات  والتحقيق اإلعدادي، 

واملبلغين، طبقا ألحكام قانون املسطرة الجنائية؛

مع مراعاة . 4  
ً
الرد على طلبات الحصول على املعلومات داخل اآلجال املحددة قانونا

حاالت االستعجال املنصوص عليها في املادة 17 من هذا القانون، وتعليل رفض تسليم 

املعلومات كتابة، مع إشعار طالب املعلومات بحقه في تقديم شكاية بشأن رفض طلبه، 

املذكور   31.13 والرد على شكايات طالبي املعلومات داخل األجل املحدد في القانون 

؛
ً
سابقا

للمعلومات، . 5 املشروع  غير  أو  التعسفي  االستغالل  مع  الالزمة  بالصرامة  التعامل 

وتحريك املتابعات املقررة في املادتين 28 و29 من ذات القانون؛

تدبير املعلومات وتحيينها وترتيبها وحفظها قصد تسهيل عملية تسليمها لطالبيها، . 6

ومثال ذلك  ويقت�ضي ذلك التوفر باستمرار على املعلومات واإلحصائيات املحينة، 

التوفر على اإلحصائيات الخاصة بأداء النيابات العامة مع تحيينها دوريا، إما في نهاية 

باإلضافة إلى التوفر على  أو كل سنة على األقل.  كل شهر أو نهاية كل ثالثة أشهر، 

جدول يتضمن الئحة الوثائق والشروط الالزمة للحصول على بعض الخدمات مثل 

شهادات السجل العدلي، أو الجنسية أو رد االعتبار أو طلبات العفو ...، أو الطعن في 

األحكام، أو املساعدة القضائية. 

وفي هذا السياق، تم تعيين قضاة من النيابة العامة باملحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف 

واملحاكم التجارية ومحاكم االستئناف التجارية، كقضاة مكلفين بتقديم املعلومات املطلوبة من 

طرف املواطنين. كما أنه على مستوى رئاسة النيابة العامة تم تعيين مكلف بهذه املهمة.

وتركز رئاسة النيابة العامة بشكل كبير على تفعيل النشر االستباقي، من خالل نشر معظم 

كما   www.pmp.ma الخدمات واملعطيات املتصلة بنشاط النيابة العامة في موقعها الرسمي

النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية يتم نشره باملوقع  أن التقرير السنوي املتعلق بأداء 

الرسمي ويوضع رهن إشارة العموم، األمر الذي انعكس على مجموع الطلبات التي توصلت بها 

هذه الرئاسة خالل سنة 2019، إذ تم التوصل فقط بسبعة طلبات الحصول على املعلومة في 

إطار أحكام القانون رقم 31.13.
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ولتعزيز النشر االستباقي وتوفير أكبر عدد ممكن من املعلومات، فقد تم إعداد دليل حول 

ويتم حاليا العمل على تطويره في  اإلجراءات الجنائية والخدمات التي تقدمها النيابة العامة، 

شكل تطبيقية معلوماتية تمكن املواطن من تصفحه بيسر حسب املواضيع التي يهتم بها.

توصية :

يالحظ أن تدبير مثل هذه املستجدات، ال تواكبه تعبئة موارد جديدة تتكلف به، فبالرغم من 

كون القانون رقم 13-31 قد فرض على اإلدارات واملؤسسات القضائية، أعباء جديدة ومحددة 

 بآجال، يترتب عن عدم احترامها طعون، فإن قانون املالية لم يخصص لذلك أي موارد بشرية 

أو مادية خاصة به، وحينما يتعلق األمر بالنيابات العامة، التي تعاني من نقص كبير من األطر 

القضائية واإلدارية، باإلضافة إلى عدم تحكم رئاستها في موضوع تعيين القضاة وال موظفي كتابة 

وال في موضوع تدبير الوسائل املادية والبرمجيات املعلوماتية الواجبة في هذه  النيابة العامة، 

 
ً
الحالة، لتدبير اإلحصائيات وتهيئتها، فإن تنفيذ مقتضيات القانون الجديد يصبح عبًء جديدا

على أعضاء النيابة العامة، سيؤدي تدبيره إلى إهمال مهام أخرى، أو التأثير على جودتها.

ولذلك نو�سي مرة أخرى بضرورة توفير الوسائل املادية والبشرية بمناسبة أي مهمة 

جديدة، وعلى األقل استطالع رأي الجهات املعنية بتنفيذها للتحري عن توفر شروط ذلك 

التنفيذ.

فإننا نلتمس من املجلس  في هذا املوضوع،   
ً
وبما أن النيابات العامة تعاني خصاصا

قاض   600 النظر بعين االعتبار ملطالبنا بتعيين ما ال يقل عن  األعلى للسلطة القضائية، 

ومراعاة أن يرتفع معدل قضاة النيابة العامة بجميع املحاكم وبعموم  بالنيابات العامة، 

كما ندعو الوزارة املكلفة بالعدل مراعاة أهمية  السلك القضائي إلى الثلث بدل الربع، 

التنسيق مع رئاسة النيابة العامة بشأن الخصاص في املوارد البشرية غير القضائية وحاجتها 

إلى التكوين والتأطير، وكذلك فيما يخص وضع البرمجيات املعلوماتية املتعلقة بمهام النيابة 

العامة.
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املحور الثاني - حماية املرأة والطفل وبعض الفئات :

تحرص رئاسة النيابة العامة على تضمين تقريرها السنوي نشاط النيابات العامة في مجال 

حماية املرأة والطفل، باعتبارهما من الفئات االجتماعية التي خصها القانون بحماية خاصة، 

باإلضافة إلى فئات أخرى كضحايا االتجار بالبشر وذوي االحتياجات الخاصة واملعتقلين. وكذا 

نشاطها على مستوى حماية العاملين على إنفاذ القانون. 

أوال : حماية املرأة :

ويجسد انتهاكا ملبدأي  يشكل التمييز ضد املرأة أكبر الظواهر السلبية املعيقة للتنمية، 

املساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان، وعقبة أمام مشاركة املرأة على قدم املساواة مع 

الرجل في الحياة السياسية، االجتماعية، االقتصادية والثقافية، و بالتالي عائقا للتنمية الالزمة 

لرخاء املجتمع واألسرة1.

وإيمانا بالدور املحوري للمرأة في املجتمع،  ومن منطلق هذه املبادئ الكونية الراسخة، 
فقد أكد الفصل 19 من دستور اململكة على تمتيع الرجل واملرأة، على قدم املساواة، بالحقوق 

وفي  والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية الواردة فيه، 

االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بالدنا.

واستنادا إلى اإلطار املؤسساتي والقانوني املنظم الختصاصات النيابة العامة كمؤسسة 

على قدم   
ً
وإناثا  

ً
ذكورا الحقوق األساسية لألفراد،  يلقى على عاتقها واجب حماية  قضائية 

املساواة، فإن تعزيز مكانة املرأة، وحمايتها من كافة أشكال التمييز أو العنف، يعد من أولويات 

 ،2 ً
جسديا  

ً
عنفا كان  سواء  العنف،  هذا  كان شكل  كيفما  وذلك  الجنائية.  السياسة  تنفيذ 

 

اإلجرائية  القواعد  مختلف  تفعيل  خالل  من  وذلك   .5
ً
اقتصاديا أو   ،4 ً

نفسيا أو   ،3 ً
جنسيا أو 

1- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة املعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 34/180 املؤرخ في 18 ديسمبر 
.1979

2- يعرف العنف الجسدي بأنه كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه املساس، بالسالمة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان 
ارتكابه )املادة 1 من القانون رقم 103.13 املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء(.

3- يعرف العنف الجن�ضي بأنه كل قول أو فعل أو استغالل من شأنه املساس بحرمة جسد املرأة ألغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة 
املستعملة في ذلك، )املادة األولى من القانون رقم 103.13 املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء(.

 4- يعرف العنف النف�ضي بأنه كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغرض املس بكرامة املرأة وحريتها وطمأنينتها، 
أو بغرض تخويفها أو ترهيبها. 

 5- يقصد بالعنف االقتصادي كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، بالحقوق االجتماعية 
أو االقتصادية للمرأة. )املادة 1 من القانون رقم 103.13 املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء(.
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واملوضوعية التي يتضمنها القانون الوطني، وفي مقدمتها القانون رقم 103.13 املتعلق بمحاربة 
العنف ضد النساء، هذا القانون الذي بادرت رئاسة النيابة العامة فور صدوره إلى توجيه منشور 

إلى جميع النيابات العامة باملحاكم، تحثهم من خالله على ضرورة تفعيل القواعد اإلجرائية التي 

تضمنها القانون، والحرص على حسن تطبيقه، وتحديد اإلشكاليات التي تتعلق بفهم أحكامه 

وتفسيره، من أجل حماية أفضل للنساء.

 إال أن الجهود املبذولة في هذا اإلطار، سواء على املستوى التشريعي أو املؤسساتي، وكذا 

على مستوى املساعي التوعوية والتربوية في صفوف الفاعلين واملهتمين ومختلف شرائح املجتمع، 

لم تكن لتحول بالشكل املطلوب دون االستمرار في تعنيف املرأة واملس بكرامتها وبوضعها في 

امرأة،   19.617 19.019 قضية كان ضحيتها  إذ سجلت محاكم اململكة ما مجموعه  املجتمع، 

، كما هو مبين في الجدول اآلتي :
ً
توبع من خاللها 20.355 شخصا
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الجنايات والجنح املرتكبة ضد املرأة برسم سنة 2019

الجرائم
عدد 

القضايا

عدد املتابعين

ذكور  
رشداء

ذكور 
أحداث

إناث 
رشداء

إناث 
أحداث

املجموع

363700037القتل العمد

3840715062الضرب والجرح املف�ضي إلى املوت دون نية إحداثه

768641091الضرب والجرح املف�ضي إلى عاهة مستديمة

8869331320948االغتصاب

3372966000356هتك العرض بالعنف

320103اإلجهاض الناتج عنه الوفاة

271285280295االختطاف واالحتجاز

6.5736.5978152167.205العنف الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما

2.1512.2141827502.507العنف الناتج عنه عجز اكثر من 20 يوما

5.4825.4763405.483إهمال األسرة

4433038071اإلجهاض

990009تهجير النساء

629627050632الطرد من بيت الزوجية

262601027التحرش الجن�ضي في فضاء العمل

499512760525التحرش الجن�ضي في الفضاء العام

807910080التحرش بواسطة رسائل مكتوبة أو إلكترونية

287288050293رفض اإلرجاع إلى بيت الزوجية

880008خرق تدبير منع االتصال بالضحية

110001اإلكراه على الزواج

تبديد أو تفويت أموال الزوج قصد اإلضرار بالزوجة 
)1-526 ق.ج(

990009

1.5741.595149911.709التهديد في حق املرأة )1-429 ق.ج(

19.019املجموع

19.1532109817

20.351 19.363988

% 95,1% 4,9
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ويستخلص من األرقام الواردة في هذا الجدول مجموعة من املالحظات األساسية يمكن 

إجمالها فيما يلي :

وذلك •   ،2018 مقارنة مع سنة   2019 ارتفاع قضايا العنف ضد املرأة املسجلة سنة 

الزيادة قد  وإذا كانت هذه   ،% 11 تتجاوز  ارتفاع  بنسبة  أي  قضية،   1920 بزيادة 

همت أغلب الجنايات والجنح التي ترتكب ضد املرأة، فإنها تظهر بشكل جلي في الجنح 

103.13 املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إذ  املستجدة التي تضمنها القانون رقم 

عرفت جنحة الطرد من بيت الزوجية تسجيل 629 قضية سنة 2019 مقارنة ب 360 

74 %، نفس األمر ينطبق على  2018، أي بزيادة تقدر بنسبة  قضية تم تسجيلها سنة 

جنحة التحرش الجن�ضي في الفضاء العام، والتي عرفت بدورها ارتفاعا يقدر بزيادة 370 

قضية مقارنة بالعدد املسجل سنة 2018. 

لم يدخل حيز النفاذ إال بتاريخ   103.13  ويمكن تفسير هذا االرتفاع بكون القانون رقم 

13 شتنبر 2018، وبطبيعة الحال، فإن القضايا املسجلة سنة 2018 تهم ما سجل خالل األربعة 

أشهر األخيرة من السنة فقط، على خالف سنة 2019 )موضوع هذا التقرير( التي عرفت بكاملها 

تفعيل مقتضيات القانون رقم 103-13.

 103.13 الواردة في القانون رقم  ويظهر الرسم البياني التالي حجم الجرائم املستجدة، 

ضمن مجموع الجرائم املرتكبة ضد النساء برسم سنة 2019، والتي يشكل التحرش في الفضاء 

العام نصف عدد القضايا املسجلة. 
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إذا كانت نسبة القضايا املسجلة برسم الجرائم التي استحدثها القانون املذكور توازي 

 
ً
16,38% من مجموع قضايا العنف ضد املرأة، فإن قضايا العنف الجسدي ضد املرأة تشكل نسبا

 مرتفعة مقارنة مع باقي أشكال العنف األخرى، إذ تم تسجيل ما مجموعه 9.145 قضية، أي ما نسبته 

48 % من مجموع القضايا املسجلة. وأما العنف الجن�ضي فقد سجلت بخصوصه 1.828 قضية 

بما نسبته 10 % من مجموع القضايا. ويظهر املبيان اآلتي النسب املئوية للقضايا املنضوية تحت 

كل صنف من أصناف العنف املرتكب ضد النساء ونسبته.
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بتتبع القضايا املعروضة على املحاكم في مجال العنف ضد املرأة، يالحظ أن النسبة • 

الساحقة منه ترتكب من طرف الذكور، بنسبة 95,1 % مقابل نسبة 4,9 %  فقط التي 

ما تكون املرأة ُمشاركة في   
ً
ترتكب من طرف املرأة، علما أنه في الحاالت األخيرة غالبا

أفعال عنف يرتكبها الذكور.

على املرأة  وملزيد من التدقيق حول تصنيف املتورطين في اإلعتداء  وعلى مستوى آخر، 

لتوفير هذا املعطى بحسب نوعية الجرائم والعنف  تم إنجاز إحصاء  بحسب درجة القرابة، 

املرتكب ضد املرأة، جاءت أهم معطياته على النحو التالي : 

املتابعون في الجنايات والجنح املرتكبة ضد املرأة حسب نوع القرابة برسم سنة 2019

أختأخابنأمأبالجرائم
زوج 

الضحية

املخدوم 
في إطار 
خدمة 
املنازل

رب 
العمل

املجموعالغيراملدرس

00030120002237القتل العمد
0020020005862الضرب والجرح املف�ضي الى املوت دون نية إحداثه

0000020008991الضرب والجرح املف�ضي إلى عاهة مستديمة
201201030939948اإلغتصاب

001002000353356هتك العرض بالعنف
01000000023اإلجهاض الناتج عنه املوت

100101000292295االختطاف واإلحتجاز
7673327863.67401603.0167.205العنف الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما
2811092851.18112131.1392.507العنف الناتج عنه عجز أكثر من 20 يوما

129210005.262000805.483إهمال األسرة
0000080006371اإلجهاض

00000000099تهجير النساء
000006250007632الطرد من بيت الزوجية

0000000602127التحرش الجن�ضي في فضاء العمل
000000000525525التحرش الجن�ضي في الفضاء العام

0000000008080التحرش بواسطة رسائل مكتوبة أو إلكترونية
000002870006293رفض اإلرجاع إلى بيت الزوجية

00000700018خرق تدبير منع االتصال بالضحية
00000000011اإلكراه على الزواج

00000600039تبديد أو تفويت أموال الزوجة
1207254214930501.0521.709التهديد في حق املرأة

248115271663211.563123137.75820.351املجموع

100 %38,12 %0,01 %0,15 %0,06 %56,82 %0,16 %0,82 %2,59 %0,05 %1,22 %النسبة
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في الجدول أعاله يمكن استخالص املالحظات  الواردة  املعطيات اإلحصائية  باستقراء 

اآلتية :

 • 11.563 يحتل الزوج املرتبة األولى في عدد الجرائم املرتكبة ضد املرأة. إذ تمت متابعة 

والبالغ عددهم  من مجموع األشخاص املتابعين،   % 56,82 بما يشكل نسبة   
ً
شخصا

؛
ً
20.355 شخصا

يأتي األغيار مباشرة بعد األزواج في ترتيب األشخاص املتابعين في قضايا العنف ضد • 

 ال تربطهم أية عالقة عائلية بالضحايا، مشكلين 
ً
7.758 شخصا املرأة. إذ تمت متابعة 

أكثر من 38 % من مجموع األشخاص املتابعين من أجل قضايا العنف ضد النساء؛

على الرغم من تسجيل أكبر عدد من قضايا العنف ضد املرأة في حق أزواج الضحايا، • 

فإن أفعال العنف املسجلة في حق األغيار تعتبر أكثر خطورة إذا ما قورنت بتلك املقترفة 

من   
ً
شخصا  939 فالجدول اإلحصائي أعاله يظهر أنه تمت متابعة  من قبل األزواج. 

 من األغيار من أجل 
ً
األغيار من أجل جناية االغتصاب. كما تم تسجيل متابعة 58 شخصا

جناية الضرب والجرح املف�ضي إلى املوت دون نية إحداثه في حق النساء. في حين سجلت 

قضيتان فقط في مواجهة األزواج. ال�ضيء الذي يفيد تعرض النساء للعنف الخطير من 

قبل األغيار، مقابل ارتكاب العنف املنزلي أو األسري من طرف الزوج بصفة رئيسية؛

سجل ضمن قضايا الجنايات والجنح املرتكبة ضد املرأة خالل سنة 2019، ما مجموعه • 

27 % من مجموع القضايا. وتكمن  5.483 قضية تتعلق بإهمال األسرة، أي ما نسبته 

خطورة هذا الرقم في كون هذا اإلهمال ال تنحصر آثاره السلبية على املرأة فقط، وإنما 

تنصرف إلى األطفال على مستوى تربيتهم وتعليمهم واندماجهم بشكل سليم في املجتمع. 

 -نتمنى أن تتوفر الوسائل للقيام 
ً
 موضوعيا

ً
غير أن جنحة إهمال األسرة تتطلب تحليال

به- ذلك أن تحليل هذا الرقم يتطلب معرفة ما إذا كان إمساك األباء عن أداء النفقة 

في حرمان زوجاتهم من  اآلباء،  يرتبط بإرادة هؤالء  يعبر عن موقف إجرامي صرف، 

النفقة رغم توفرهم على اإلمكانيات املادية لذلك، أم أن موقفهم كان نتيجة لقلة ذات 

اليد، ولضعف مداخيلهم املادية. وفي هذه الحالة، ستتم مراجعة املوقف من األرقام 

املسجلة بالنسبة لهذه الجنحة، التي تصبح مرتبطة بالوضعية االقتصادية لألزواج أكثر 

من ارتباطها باإلرادة اإلجرامية.
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ويبين الجدول أسفله عدد ضحايا كل نوع من الجرائم املرتكبة في حق املرأة.

الضحايا في الجنايات والجنح املرتكبة ضد املرأة برسم سنة 2019

النسبةعدد الضحاياالجرائم

0,21 %41القتل العمد

0,21 %42الضرب والجرح املف�ضي إلى املوت دون نية إحداثه

0,40 %78الضرب والجرح املف�ضي إلى عاهة مستديمة

4,66 %915اإلغتصاب

1,72 %338هتك العرض بالعنف

0,02 %3اإلجهاض الناتج عنه املوت

1,42 %278االختطاف واإلحتجاز

34,66 %6.799العنف الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما

11,66 %2.287العنف الناتج عنه عجز اكثر من 20 يوما

28,33 %5.558إهمال األسرة

0,27 %53اإلجهاض

0,06 %12تهجير النساء

3,21 %629الطرد من بيت الزوجية

0,13 %26التحرش الجن�ضي في فضاء العمل

2,60 %511التحرش الجن�ضي في الفضاء العام

0,41 %80التحرش بواسطة رسائل مكتوبة أو الكترونية
% 2871.46رفض اإلرجاع إلى بيت الزوجية

0,04 %8خرق تدبير منع االتصال بالضحية

0,01 %1اإلكراه على الزواج

0,05 %10تبديد أو تفويت أموال الزوجة

8,47 %1.661التهديد في حق املرأة

100 %19.617املجموع

واملالحظ في هذا اإلطار، أن األرقام املسجلة حول العنف الزوجي ضد املرأة، تثير عالمات 

استفهام حول الجهود املبذولة لتعزيز كيان األسرة في املجتمع، وتتمثل أهميتها ودورها في تشكيل 

بل وتستدعي التفاف كل الفاعلين املعنيين واملهتمين ألجل  مجتمع سوي ومندمج في مكوناته، 

إيجاد حلول واقعية وعملية لتطويق هذه الظاهرة، وتمتين الروابط األسرية بما يعزز مكانة املرأة 

في األسرة وفي املجتمع كفاعلة أساسية في التربية والتنمية، وبما يرسخ نبذ العنف اتجاه املرأة.
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تدابير حماية النساء ضحايا العنف :	 

103.13 املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء مجموعة من التدابير  تضمن القانون رقم 

 الحمائية املقررة لفائدة النساء ضحايا العنف، واتخاذ التدابير الضرورية ملنع تفاقم العنف، 

أو الحد من األسباب املؤدية إليه.

التحقيق   وهذه التدابير مختلفة، بعضها مخول للنيابات العامة، والبعض اآلخر لقضاء 

أو لقضاء الحكم.

وقد خول القانون )املواد 1-5-82 و 2-5-82 ق.م.ج والفصل 3-88 ق.ج( للنيابة العامة 

إمكانية اتخاذ التدابير التالية لفائدة النساء ضحايا العنف :

املنع من االتصال بالضحية أو االقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بأي وسيلة، • 

وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية. ويستمر املنع لغاية بت املحكمة في القضية؛

إنذار املعتدي بعدم االعتداء، في حالة التهديد بارتكاب العنف مع تعهده بعدم االعتداء؛• 

إشعار املعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في األموال املشتركة للزوجين؛• 

إحالة الضحية على مراكز االستشفاء قصد العالج؛• 

التي تحتاج •  للمرأة املعنفة  الرعاية االجتماعية  أو  األمر باإليداع بمؤسسات اإليواء 

وترغب في ذلك؛

إرجاع املحضون مع حاضنته إلى السكن املعين له من قبل املحكمة.• 

ضحايا  ووعيا من رئاسة النيابة العامة بأهمية تلك التدابير في تعزيز الحماية للنساء 

العنف، بادرت إلى تتبع تفعيلها من طرف النيابات العامة لدى محاكم اململكة، حيث بلغ عددها 

 موزعا وفق 
ً
منذ صدور القانون املذكور، وإلى متم سنة 2019 ما مجموعه 4.250 تدبيرا حمائيا

الجدول التالي :
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التدابير الحمائية املتخذة برسم سنة 2019

نوع التدبير 

املنع من 
االتصال أو 
االقتراب من 

 الضحية 
أو التواصل 
معها بأي 
وسيلة 

إرجاع 
املحضون إلى  

حاضنته

إنذار املعتدي 
بعدم 

االعتداء مع 
التعهد بعدم 

تكراره

إشعار 
املعتدي بأنه 
يمنع عليه 
التصرف 
في األموال 
املشتركة 
للزوجين

إحالة 
الضحية 

على مراكز 
االستشفاء 
قصد العالج

األمر باإليداع 
بمؤسسات 

 اإليواء 
أو الرعاية 
االجتماعية 

مجموع 
التدابير 
املتخذة

10189615981814112264250عدد الحاالت 

واملالحظ في هذا اإلطار، أن تدبير إنذار املعتدي بعدم االعتداء مع التعهد بعدم تكراره طبق 

في 1.598 حالة، وتدبير إحالة الضحية على مراكز االستشفاء قصد العالج طبق في 1.411حالة، 

كما طبق تدبير إرجاع املحضون إلى حاضنته في 896 حالة.

وما تجب اإلشارة إليه في هذا الصدد، أن هناك إكراهات تصادف عمل النيابات العامة 

عند عزمها على اتخاذ التدابير الحمائية، والتي يمكن اجمالها فيما يلي :

صعوبة تتبع تنفيذ بعض تدابير الحماية، خاصة املتعلقة باملنع من االتصال بالضحية   -

وإخضاع املحكوم عليه لعالج نف�ضي مالئم؛

والذي قد  الصعوبة البالغة التي تكت�ضي تنفيذ تدبير إرجاع املحضون إلى حاضنته،   -

وما يف�ضي إليه األمر من ضرورة  زوج الضحية أو عائلته،  يجابه بامتناع املنفذ عليهم، سواء 

تدخل النيابة العامة إليجاد الحل، األمر الذي يقت�ضي التفكير في آليات جديدة للوساطة كفيلة 

بإيجاد حلول لهذه املشاكل؛

عدم تعميم مراكز االيواء للنساء ضحايا العنف على مستوى الدوائر االستئنافية. وحتى   -

األمر الذي يقت�ضي انخراط الجهات  في حالة توفرها فإن طاقتها االستيعابية تبقى غير كافية، 

املعنية إليجاد الحلول لهذه املشاكل. 
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ثانيا - حماية األطفال :

تسعى بالدنا من خالل مختلف السياسات   
ً
استراتيجيا  

ً
يشكل االهتمام باألطفال هدفا

وتستجيب  للتنفيذ.  قابلة  وبرامج  عبر مخططات  الواقع،  أرض  على  تجسيده  إلى  العمومية 

واستفادتهم  تكفل لهم النمو والتطور،  لحاجياتهم على مستوى توفير بيئة اجتماعية سليمة. 

 ألن 
ً
من الحقوق األساسية، في الهوية، والصحة والتعليم، والعيش في أحسن الظروف. اعتبارا

عدم نضجهم البدني والعقلي، يتطلب توفير عناية خاصة بهم. واتخاذ إجراءات وقائية وحماية 

قانونية قبل الوالدة وبعدها1.

وقد أكد دستور اململكة املغربية لسنة 2011 هذه األهداف السامية، بإلزامه الدولة بتوفير 

الحماية القانونية واالعتبار االجتماعي واملعنوي لجميع األطفال بكيفية متساوية2. وطبيعي أن هذا 

االلتزام يهم جميع السلطات واملؤسسات الوطنية، ووجب استحضاره في السياسات العمومية 

املعنية بقضايا األسرة والطفولة. ولذلك، فإن السياسة الجنائية تعتبر معنية بتطبيقه.

1- جهود رئاسة النيابة العامة في حماية الطفل :

في تكريس الحماية القانونية لألطفال في مختلف   
ً
ال تدخر رئاسة النيابة العامة جهدا

أوضاعهم القانونية واالجتماعية. سواء كانوا ضحايا أفعال جرمية، أو وجدوا في حالة نزاع مع 

القانون، أو كانوا في وضعية صعبة، أو مهملين. معتبرة أن قضاياهم تندرج في صلب اهتماماتها 

االستراتيجية، وتسجل في مقدمة أولويات السياسة الجنائية الوطنية.

فإلى جانب تكوين قضاة النيابة العامة وتحسيسهم باملوضوع، عن طريق تنظيم األيام 

العامة  النيابة  رئاسة  نظمتها  التي  الطفولة،  بقضايا  املعنية  الوطنية  والندوات   الدراسية 

أو ساهمت في تنظيمها أو شاركت فيها3، فإنها ال تتردد في إصدار تعليمات كتابية وقانونية لقضاة 

لألطفال،  القانونية  الحماية  تعزيز  على  تحثهم من خاللها  اململكة،  بمحاكم  العامة  النيابة 

 
ً
ي مصلحتهم الفضلى عند النظر في القضايا املعروضة عليهم، والتي يكون األطفال أطرافا �ّضِ

َ
ق

َ
وت

1- ديباجة اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها اململكة املغربية بتاريخ 21 يونيو 1993.
2- املادة 32 من دستور 2011.

3- يمكن أن نشير في هذا الصدد إلى الندوة الوطنية حول »العنف والجريمة واستعمال املخدرات لدى الشباب« املنظمة من طرف وزارة الثقافة 
والشباب والرياضة ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، أيام 23،22،21 أكتوبر 2019 بالرباط، وكذا املشاركة في ورشة تكوينية 
حول »املمارسات الحسنة املرتبطة بعدالة األحداث في سياق مكافحة اإلرهاب« املنظمة من طرف املعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون 

بمالطا خالل الفترة من 16 إلى 18 يوليوز 2019.
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فيها. وعلى تفعيل املقتضيات القانونية املكرسة ملصلحتهم، كمساطر حماية األطفال في وضعية 

صعبة، أو األطفال ضحايا الجرائم. وكذلك من أجل تفعيل الصالحيات القانونية التي يتيحها 

قانون كفالة األطفال املهملين.

»من أجل مدن  االنطالقة الرسمية للحملة اإلفريقية  وعلى إثر إعطاء  وفي هذا اإلطار، 

امللك  الجاللة  لصاحب  السامية  الرعاية  تحت  الشارع«،  وضعية  في  أطفال  بدون  إفريقية 

والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو امللكي األميرة الجليلة لالمريم،  محمد السادس نصره هللا، 

من رئاسة النيابة العامة في إنجاح هذه   
ً
وإسهاما  ،2018 نونبر   24 واملعلن عنها بمراكش يوم 

املبادرة، في إطار املشروع النموذجي »الرباط بدون أطفال في وضعية الشارع«، في أفق تعميمها 

بتاريخ  ر.ن.ع  س/   8 الدورية عدد  العامة   النيابة  أصدرت رئاسة  باقي جهات اململكة،   على 

تتضمن مجموعة من التوصيات املوجهة  2019 حول األطفال في وضعية الشارع.  فبراير   11

وفقا ملا يحدده  غايتها توفير الحماية الالزمة لهذه الفئة من األطفال.  لقضاة النيابة العامة، 

القانون وما تقتضيه مصلحتهم الفضلى بالدرجة األولى. مع حثهم على االهتمام بقضايا »األطفال 

في وضعية الشارع«، وتفعيل املقتضيات القانونية التي يتيحها القانون. والسيما تلك املتعلقة 

باألطفال في وضعية صعبة، واألطفال املتخلى عنهم، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، والسعي 

داخل أسرهم أو عن طريق تطبيق تدابير الحماية  سواء  األطفال.   لتوفير مالذات آمنة لهؤالء 

أو التهذيب أو تدابير الحراسة املؤقتة املنصوص عليها في املادتين 471 و481 من قانون املسطرة 

الجنائية1.

1- تضمنت نفس الدورية تعليمات كتابية لقضاة النيابة العامة للقيام بما يلي : 
الحرص على تحري املصلحة الفضلى للطفل عند معالجة الوضعيات املعروضة عليكم، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة. • 

واألخذ بعين االعتبار رأي الطفل املعني باألمر عند االقتضاء من أجل تقييم احتياجاته واختيار الحلول املناسبة له؛
أبحاث اجتماعية تساعد على تحديد •  إلجراء  االستعانة باملساعدين االجتماعيين وبضباط الشرطة القضائية املكلفين باألحداث، 

الوضعية القانونية األنسب لهؤالء األطفال. وتسخير دورهم عند االقتضاء لرأب الصدع وإلعادة بناء الروابط األسرية ما أمكن؛
توجيه ضباط الشرطة القضائية املكلفين بقضايا األحداث، للتعامل مع هذه الفئة من األطفال بما يلزم من العناية والرعاية؛• 
الحرص على تثبيت هوية هؤالء األطفال من خالل التسجيل بسجالت الحالة املدنية؛• 
تشخيص الوضعية الصعبة لهذه الفئة من األطفال وتقديم امللتمسات األكثر مالءمة ملصلحتهم الفضلى، بما فيها التصريح بإهمال • 

الطفل عندما تقت�ضي وضعيته ذلك؛
تفعيل دور قضاة النيابة العامة كمنسقين لخاليا التكفل بالنساء واألطفال باملحاكم وكذا الجان املحلية والجهوية، والعمل على تعبئة • 

كل أعضائها وتحسيسهم بأهمية هذا املوضوع وجعله ضمن أولويات خطط عمل اللجان املذكورة، وتق�ضي اإلمكانيات املتاحة بدائرة 
نفوذهم من أجل االستجابة لحاجيات هذه الفئة من األطفال؛

بتنسيق مع قضاة •  أو بمؤسسات الرعاية االجتماعية املختلفة،  الحرص على تتبع أوضاع األطفال الذين يتم إيداعهم لدى أسر، 
األحداث والهيآت القضائية املختصة؛

الحرص على تفعيل هذه املقتضيات بالنسبة لجميع األطفال سواء كانوا مواطنين أو أجانب متواجدين فوق التراب املغربي.• 
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الطفل  لحقوق  العالمي  باليوم  االحتفال  بمناسبة  العامة  النيابة  رئاسة  أن   كما 

 للذكرى الثالثين العتماد األمم املتحدة لالتفاقية الدولية لحقوق الطفل 
ً
)20 نوفمبر(، وتخليدا

التي صادقت عليها اململكة املغربية، أصدرت دورية تحت عدد 49/ر.ن.ع بتاريخ 19 نونبر 2019 

حول »تق�ضي املصلحة الفضلى لألطفال في تماس مع القانون«. أكدت  من خاللها على إيالء كامل 

العناية واالهتمام لحماية األطفال، في إطار التفعيل السليم للمقتضيات القانونية ذات الصلة. 

من خالل الحرص على حسن معاملتهم، سواء كانوا ضحايا جرائم أو كانوا في وضعية صعبة، 

أو في نزاع مع القانون. والعمل على استقبالهم واالستماع إليهم، في ظروف تراعي سنهم وحالتهم 

النفسية وخصوصية ظروفهم. والحيلولة دون تعرضهم ألي إيذاء، في سائر مراحل البحث. مع 

الحرص على تأطير وتتبع تدخل الضابطة القضائية، بالنسبة لألبحاث املتعلقة بقضايا الطفل 

في مختلف وضعياته. لضمان سالمة اإلجراءات ولضمان توفير أفضل الظروف لحماية الطفل 

وحقوقه1.
1- تضمنت الدورية عدد 49 س/ ر.ن.ع بتاريخ 19 نونبر 2019، تعليمات أخرى لقضاة النيابة العامة تسعى إلى تعزيز حماية الطفل من قبيل :

 العمل على فتح نظائر مللفات األطفال الضحايا بالنيابة العامة، من أجل تتبع أفضل لقضاياهم. والحرص على تفعيل مقتضيات املادتين • 
510 و511 من قانون املسطرة الجنائية بتقديم ملتمسات واضحة ودقيقة باتخاذ التدابير الالزمة لحماية الطفل الضحية وتتبع تنفيذها. 

مع الطعن في األحكام متى تبينت ضرورة ذلك، بسبب عدم مالءمتها ملصلحة الطفل الفضلى أو للوقائع أو القانون؛ 
واالعتماد على مهارات وتقنيات االستماع الخاصة •  مراعاة املصلحة الفضلى للطفل الضحية عند االستماع إليه ومواجهته مع املتهم. 

باألطفال لضمان أكبر قدر من الحماية. مع الحرص ما أمكن على تفادي تكرار االستماع للطفل الضحية ملا يشكله ذلك من أذى نف�ضي له؛
االستعانة باملساعدين االجتماعيين املؤهلين عند االستماع لألطفال الضحايا لخلق جو من الطمأنينة لديهم، وتقديم الدعم النف�ضي الالزم • 

لهم، ومصاحبتهم إلى حين استيفاء حقوقهم؛ 
االستعانة كلما كان ذلك متاحا، بأطباء أو أخصائيين نفسانيين، إلنجاز تقارير طبية في املوضوع عند االقتضاء؛• 
الحرص ما أمكن، على بقاء الطفل في وضعية مخالفة للقانون داخل وسطه األسري أثناء مرحلة البحث معه، والحرص على تفادي اللجوء • 

إلى تدبير االحتفاظ به. إال إذا تعذر تسليمه ملن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سالمته تستلزم ذلك وفقا ملا تنص عليه املادة 460 
من قانون املسطرة الجنائية؛

الحرص على تتبع قضايا األطفال في وضعية صعبة أو مخالفة للقانون، وتفعيل الدور املنوط بقا�ضي النيابة العامة بتقديم ملتمسات • 
باتخاذ التدابير التي يراها كفيلة بحمايتهم وجعل هذه امللتمسات مناسبة للتأكيد على ضرورة تق�ضي املصلحة الفضلى للطفل. مع إعطاء 
األولوية، دائما للتدابير التربوية. وتفادي التماس سلب الحرية، إال إذا تبينت الضرورة القصوى لذلك. مع تتبع تنفيذ هذه التدابير وتقديم 

طلبات بتغييرها، كلما كان ذلك ضروريا لتحقيق املصلحة الفضلى للطفل؛
عدم التردد في االستعانة باملساعدين االجتماعيين للتعامل مع األطفال في وضعية صعبة واألطفال في نزاع مع القانون، ملا سيضيفه ذلك • 

من بعد اجتماعي وإنساني للتكفل القضائي بهم؛
الحرص على التشخيص القانوني السليم لوضعية األطفال بما يالئم مصلحتهم الفضلى، والعمل على استحضار املقتضيات القانونية • 

الخاصة بالطفل املهمل املنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 172/02/1 املؤرخ في 13 يونيو 2002، لفائدة األطفال الذين ال يشكلون 
خطورة، )كاملشردين أو املتسولين أو مستهلكي املخدرات(، سيما، عندما يتعذر اعتبارهم في وضعية صعبة بسبب تجاوزهم سن 16 سنة. 

وذلك من أجل إتاحة استفادتهم من تدابير الحماية التي تكفل مصلحتهم الفضلى؛
تعزيز دور خلية التكفل باملحاكم في التنسيق مع الجهات املختصة من أجل توفير الخدمات الحمائية لألطفال، ومن أجل اإلسهام في تأطير • 

النقاش وتشجيعه مع مختلف املتدخلين في حماية الطفل، ومن أجل تسخير كافة اإلمكانيات املتاحة لديهم لتحقيق ذلك؛
تحري اإلملام بحقوق الطفل واملعايير الدولية ذات الصلة من طرف قضاة النيابة العامة املوكول لهم مهام اإلشراف على خاليا التكفل • 

باملحاكم. والحرص ما أمكن على تثبيتهم في هذه املهمة لالستفادة من الخبرات التي راكموها، وعدم التردد في مخاطبة رئاسة النيابة العامة 
من أجل تنظيم دورات تكوينية أو تحسيسية في املجال لفائدتهم وفقا الحتياجاتهم الخاصة.  
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بشكل فعال في تنفيذ   2019 انخرطت رئاسة النيابة العامة سنة  باإلضافة إلى ذلك،    

السياسات العمومية املتعلقة بحقوق الطفل، في تقاطعها مع مضامين السياسة الجنائية. وذلك 

عبر التفاعل اإليجابي مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية املعنية. ويتجلى ذلك من خالل :

املنظم من طرف •  للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل،   16 الدورة  املشاركة في أشغال 

املرصد الوطني لحقوق الطفل، تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد 

في  لالمريم،  األميرة  امللكي  السمو  لصاحبة  الفعلية  والرئاسة  نصره هللا،  السادس 
والذي تزامن مع تخليد العالم للذكرى  بمراكش.   2019 نونبر   23 إلى   20 الفترة من 

النيابة  رئاسة  ساهمت  حيث  الطفل.  لحقوق  الدولية  االتفاقية  العتماد  الثالثين 

العامة في األعمال التحضيرية لهذا املؤتمر1. والذي انتهى بتوقيع العديد من القطاعات 

الوزارية واملؤسسات الوطنية املعنية بمجال الطفولة بما فيها رئاسة النيابة العامة، 

على »امليثاق الوطني لفائدة الطفولة - التزام جماعي من أجل الطفل-«، والذي شكل 

غايتها تحقيق االلتقائية  خارطة طريق وطنية تشاورية وتشاركية ومتعددة األبعاد، 

في مقاربات الحكامة وتدبير القضايا املرتبطة بالطفل، والعمل على إدماج احتياجاته 

الفعلية وذات األولوية في السياسات العمومية. وسجل امليثاق التزام رئاسة النيابة 

العامة بترسيخ مصلحة الطفل الفضلى في املمارسة القضائية؛

انخراط رئاسة النيابة العامة في الخطة الوطنية لحماية األطفال من االستغالل في • 

التسول بشراكة مع وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة، وبتنسيق 

الثالثاء  يوم  انطالقتها  أعطيت  والتي  املدني،  واملجتمع  املعنية  القطاعات  باقي   مع 

04 دجنبر 2019، تحت شعار » جميعا ... لحماية األطفال من االستغالل في التسول«. 

وهي خطة تسعى إلى تحقيق الحماية لألطفال من االستغالل في التسول، وتمكينهم من 

االستفادة من خدمات فعالة، في مجاالت التكفل القضائي والطبي والنف�ضي والرعاية 

االجتماعية وإعادة اإلدماج في مؤسسات التربية والتكوين. باإلضافة إلى تتبع وتقييم 

نتائج هذه الخطة التي تعتمد على فرق عمل ميدانية متعددة التخصصات تضم في 

عضويتها قضاة النيابة العامة. وكانت انطالقتها من مدن الرباط وتمارة وسال، في أفق 

تعميم التجربة على باقي مدن اململكة2. 
1- وفي هذا اإلطار تم إعداد وموافاة املرصد الوطني لحقوق الطفل بتقرير مفصل حول حصيلة عمل الرئاسة في مجال النهوض بحقوق الطفل 

منذ تاريخ تأسيسها، كما شاركت بمختلف الورشات املدرجة ببرنامج املؤتمر.
2- وفي هذا اإلطار تم توجيه رسائل للنيابات العامة بالدائرة االستئنافية بالرباط، وحثهم على االنخراط الفعال في هذه الخطة، وبذل كل الجهود= 



التقرير الثالث لرئيس النيابة العامة

312

وإلى جانب املشاركة في هذه البرامج واالستراتيجيات الوطنية لحماية الطفولة، قامت 

النيابات العامة بدورها املركزي في التصدي للجرائم املرتكبة ضد األطفال، واملساهمة الفعالة 

في توفير الحماية القضائية لهم حسب ما هو مفصل فيما سيأتي. 

2- الجنايات والجنح املرتكبة ضد األطفال خالل سنة 2019 :

 لحقوق 
ً
 سافرا

ً
إن تعنيف األطفال، مهما كانت طبيعته أو غايته ودرجة خطورته، يعد خرقا

على تدني القيم املجتمعية في كل تجلياتها التربوية والتنموية واالجتماعية.   
ً
ومؤشرا اإلنسان. 

تكون له آثار بليغة من التذمر وعدم  فضال عن أنه يخلق شرخا واسعا بين الطفل واملجتمع، 

الثقة وفقدان األمل، تالزم الطفل طوال حياته. ال�ضيء الذي يعصف بجميع الجهود املبذولة 

بهدف النهوض بأوضاع الطفولة ببالدنا.

لذلك يحظى التصدي ملظاهر العنف ضد األطفال، باألهمية القصوى في عمل مؤسسات 

العدالة الجنائية، وعلى رأسها النيابات العامة، من خالل ما تقوم به من إشراف على األبحاث 

الجنائية التي تباشرها الشرطة القضائية، بشأن الشكايات وقضايا العنف ضد األطفال. وكذا 

ممارسة الدعوى العمومية في حق املتورطين في ارتكاب تلك األفعال. وما يواكب ذلك من تقص 

لإجراءات واملساطر الكفيلة برد االعتبار للطفل املعنف، واألخذ بيده لتجاوز تبعات وآثار ما لحقه 

من ضرر، عبر تفعيل اآلليات القانونية املتاحة، كاالستعانة باملساعدة االجتماعية واألخصائيين 

النفسانيين، وتقديم امللتمسات القانونية في إطار املادة 510 من قانون املسطرة الجنائية.

وفي هذا الصدد، فإن الجدول أدناه يتيح بسط رؤية واضحة حول عدد قضايا العنف التي 

2019، وكذا عدد املتابعين في تلك القضايا، حيث بلغ عددها  تعرض لها األطفال برسم سنة 

.
ً
، 92 % منهم ذكورا

ً
5.650 قضية، فيما بلغ عدد املتابعين فيها 6.291 شخصا

والحرص على تحري املصلحة  =املمكنة لتنزيل مضامينها على أرض الواقع، وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، 
الفضلى للطفل، عند معالجة هذه القضايا، والعمل على تفعيل املقتضيات القانونية الحمائية الخاصة باألطفال في مختلف الوضعيات.
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الجنايات والجنح املرتكبة ضد األطفال خالل سنة 2019

الجرائم
عدد 

القضايا

عدد املتابعين

ذكور 
رشداء

ذكور 
أحداث

إناث 
رشداء

إناث 
أحداث

املجموع

142100021القتل العمد املرتكب ضد الطفل

102002التسميم

8730010الضرب والجرح املف�ضي إلى املوت دون نية إحداثه

201580023الضرب والجرح املف�ضي الى عاهة مستديمة

2262221400236االغتصاب

1.3491.378185411.568هتك عرض قاصر بالعنف

2612582562291اختطاف قاصر

510506قتل وليد

11742013التعريض للخطر الناتج عنه وفاة أو عاهة

3103141610331هتك عرض قاصر بدون عنف مع ظروف تشديد

130003شبكة تهجير األطفال

96278966226191.100العنف الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما

467424361249593العنف النا تج عنه عجز اكثر عن 20 يوما

6638432074إعطاء القدوة السيئة

231928029التعريض للخطر

1.0071.0070201.009إهمال األسرة )أو إهمال الطفل(

4514542672489هتك عرض قاصر بدون عنف

273279731290اختطاف قاصر او التغرير به

737102073عدم التصريح بازدياد مولود

9730010استغالل األطفال فى املخدرات

760107إفساد االطفال واستغاللهم في البغاء

210102تهجير األطفال

110001إخفاء االطفال )الفصل 470(

110001تحريض االبوين على التخلي عن طفلهما الوليد

استغالل االطفال في مواد اباحية )الفصل 503/2 
ق ج(

111503018

9164126091عدم تسليم طفل ملن له الحق في املطالبة به

5.650املجموع

5.40240245334

6.291 5.804487

% 92,3% 7,7

وتتيح املعطيات اإلحصائية الواردة في الجدول أعاله، استنتاج الخالصات اآلتية :

بمقارنة عدد القضايا املسجل خالل سنة 2019 وهو 5.650 قضية، بنظيره املسجل • 

عن سنة 2018، وهو في حدود 6.702 قضية، يالحظ أنه عرف انخفاضا نسبيا، يقدر 
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مما يؤشر على منحى إيجابي يحفز على امل�ضي قدما نحو تطويق   .%  15,69 بناقص 

العنف ضد األطفال. كما يستلزم بذل املزيد من الجهد وتقاطع البرامج والسياسات 

ذات الصلة بما يكرس مركزية قضايا الطفل ضمن هذه البرامج والسياسات؛ 

 • 1.052 تراجع عدد قضايا العنف ضد األطفال ب  2018 و2019  يالحظ أنه ما بين 

 قضية. ويبرز هذا التراجع أساسا في قضايا االغتصاب التي انخفضت بنسبة 51,6 % 

) 226 قضية برسم سنة 2019(. نفس املالحظة تصدق على قضايا هتك عرض قاصر 

بالعنف التي انخفضت بحوالي 380 قضية عن الرقم املسجل في سنة 2018 أي بنسبة 

 87 22 %-، وكذلك قضايا هتك العرض بدون عنف والتي انخفضت بحوالي  ناقص 

قضية أي بنسبة ناقص 16,17 %. 

ولعل الجهوذ املبذولة من طرف املؤسسات الرسمية، واملجتمع املدني، ومن بينها املقاربة 

وبما يتناسب  التسامها بالصرامة الالزمة،   
ً
نظرا قد ساهمت في هذا االنخفاض،  القضائية، 

وخطورة هذه األفعال. فضال عن االهتمام البالغ واملحمود الذي تبديه مكونات املجتمع املدني 

إزاء جرائم العنف ضد األطفال، خاصة الجرائم الجنسية، من خالل التبليغ عنها وانتصابها 

من قانون   7 وفق ما تتيحه املادة  كطرف مدني في القضايا املعروضة بشأنها على القضاء، 

املسطرة الجنائية؛

 ضد األطفال والتي يتجاوز عددها ألف جريمة هي • 
ً
يالحظ أن الجرائم األكثر شيوعا

العنف الناتج عنه عجز مؤقت )1.429 قضية(، ثم هتك عرض قاصر بالعنف )1.349 

قضية(، وإهمال األطفال )1.007 قضية(؛

من الذكور، •  فإن أغلبيتهم من الرشداء  وأما بالنسبة ملرتكبي العنف ضد األطفال، 

بنسبة تصل إلى 85,86 % من مجموع األشخاص املتابعين. 

عالقتهم  بحسب  األطفال  العنف ضد  قضايا  في  املتابعون  األشخاص   -2  -1

بالضحايا :

يكت�ضي رصد العالقات الرابطة بين مرتكبي جرائم العنف ضد األطفال وضحاياه، أهمية 

بالغة، في اتجاه فهم أسباب، ارتكابها ودراستها بما يكفل إعمال تشخيص عملي يتيح استشراف 
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حلول واقعية وبرامج ناجعة تحقق التكامل والتقاطع الواجبين في شأن السياسات العمومية 

ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، يأتي وضع الجدول التالي :

املتابعون حسب نوع القرابة في الجنايات والجنح املرتكبة ضد األطفال خالل سنة 2019

أختأخأمأبالجرائم
زوج 

الضحية

املخدوم 
في إطار 
خدمة 
املنازل

رب 
العمل

املدرس
النائب 
الشرعي

املجموعالغير

2000100001821القتل العمد املرتكب ضد الطفل
00000000022التسميم

الضرب والجرح املف�ضي إلى املوت دون نية 
إحداثه

401000000510

1000000002223الضرب والجرح املف�ضي إلى عاهة مستديمة
200000100233236اإلغتصاب

31050300801.5211.568هتك عرض قاصر بالعنف
000000000291291اختطاف قاصر

15000000006قتل وليد
1200000001013التعريض للخطر الناتج عنه وفاة أو عاهة

100010000329331هتك عرض قاصر بدون عنف مع ظروف تشديد
00000000033شبكة تهجير األطفال

602321013001709661.100العنف الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما
1133590040558593العنف النا تج عنه عجز أكثر من 20 يوما

262200000002674إعطاء القدوة السيئة
4800000001729التعريض للخطر

1.0052000000021.009إهمال األسرة
000000000489489هتك عرض قاصر بدون عنف
2300000000267290اختطا ف قاصر أو التغرير به
7120000000073عدم التصريح بازدياد مولود

0000000001010استغالل األطفال في املخدرات
01000000067افساد االطفال واستغاللهم في البغاء

01000000012تهجير األطفال
0000000011اخفاء االطفال )الفصل 470(

00000000011تحريض االبوين على التخلي عن طفلهما الوليد
استغالل االطفال في مواد اباحية )الفصل 

503/2 ق ج(
0000000001818

58261000000691عدم تسليم طفل ملن له الحق في املطالبة به

.1.3019531527012904.8026291املجموع

100 %76,3 %0 %0,5 %0,02 %0,0 %0,4 %0,1 %0,5 %1,5 %20,7 %النسبة
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ويالحظ من الجدول السابق أن عدد األشخاص الذين تمت متابعتهم من أجل قضايا 

العنف ضد األطفال قد انخفض من 7.263 سنة 2018 إلى 6.291 سنة 2019، أي بنسبة ناقص 

.% 13,4

نسبة الزوج(  أو  اإلخوة  أو  األم،  أو  )األب  األقارب  طرف  من  املرتكب  العنف   ويشكل 

من العائلة من   
ً
فردا  1.459 حيث توبع  من مجموع أعمال العنف ضد األطفال،   % 23,19

. ويأتي في مقدمة أفراد العائلة اآلباء بنسبة 89,17 % )1.301( ثم األمهات 
ً
 مجموع 6.291 شخصا

 واإلخوة الذكور في حدود 
ً
ب 6,51 % )95(. في حين كان عدد األزواج املتابعين في حدود 27 شخصا

 واألخوات في حدود 5 فقط.
ً
31 شخصا

أما االعتداءات الجنسية، فيصل عددها إلى 34 اعتداء، بنسبة 2,6 %. وهي نسبة وإن • 

فإنها  كانت ال تشكل النسبة األعلى من مجموع الجرائم املرتكبة من طرف األب تجاه الطفل، 

مدمرة على حياة الطفل ومستقبله وعلى تماسك األسرة   
ً
آثارا تجسد خطورة بالغة تخلف 

واستقرارها.

ويالحظ أيضا أن العنف املرتكب ضد الطفل من قبل األغيار  يشكل النسبة األعلى إذ 

يصل  إلى  76,3 % من مجموع مرتكبي هذه الجريمة. يليه العنف املرتكب من طرف أحد أفراد 

األسرة بنسبة 23,19 %.
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2-2- األطفال ضحايا العنف خالل سنة 2019 :

األطفال ضحايا الجنايات والجنح خالل سنة 2019

مجموع الضحاياطفلةطفلالجرائم

8614القتل العمد املرتكب ضد األطفال

011التسميم

729الضرب والجرح املف�ضي إلى املوت دون نية إحداثه

18220الضرب والجرح املف�ضي إلى عاهة مستديمة

0226226االغتصاب

3181.0861.404هتك عرض قاصر بالعنف

74202276اختطاف قاصر

145قتل وليد

9211التعريض للخطر الناتج عنه وفاة أو عاهة

49262311هتك عرض قاصر بدون عنف مع ظروف تشديد

404شبكة تهجير األطفال

6993101.009العنف الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما

324153477العنف النا تج عنه عجز اكثر عن 20 يوما

432972إعطاء القدوة السيئة

181230التعريض للخطر

6686601.328إهمال األسرة

126338464هتك عرض قاصر بدون عنف

92183275اختطا ف قاصر أو التغرير به

683098عدم التصريح بازدياد مولود

7310استغالل األطفال في املخدرات

167إفساد االطفال واستغاللهم في البغاء

112تهجير األطفال

101إخفاء األطفال )الفصل 470(

101تحريض األبوين على التخلي عن طفلهما الوليد

01111استغالل األطفال في مواد إباحية )الفصل 503/2 ق ج(

5551106عدم تسليم طفل ملن له الحق في املطالبة به

2.5923.5806.172املجموع

100 %58 %42 %النسبة
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يالحظ من خالل الجدول التالي الخاص باإلحصائيات املسجلة بشأن األطفال ضحايا 

 العنف برسم سنة 2019، أن مجموعهم يصل إلى 6.172 ضحية، مقابل 7.031 سنة 2018. وأن 

 مقابل 42  % من الذكور. وهي نسبة تقترب من التوازن بين اإلناث والذكور، ولكنها 
ً
58 % منهم إناثا

تختلف عن النسبة املسجلة في السنة السابقة، والتي كان فيها عدد الفتيات املعتدى عليهن أكثر 

من 66 %. 

يالحظ أيضا أن الضحايا من اإلناث يشكلن عددا أكبر من نظرائهم من الذكور في الجرائم • 

املتعلقة باالعتداءات الجنسية )1.912 ضحية إناث مقابل 493 ضحية ذكور(.  

3-2- ملتمسات النيابة العامة حول حماية األطفال ضحايا الجرائم :

يتمتع األطفال ضحايا الجرائم بحماية قانونية تنظمها املادتان 510 و511 من قانون 

املسطرة الجنائية1. حيث يمكن للنيابة العامة أن تتقدم بملتمس إلى قا�ضي األحداث أو املستشار 

املكلف باألحداث، لتفعيل أحد تدابير الحماية التي سنها القانون للطفل الضحية، كاإليداع لدى 

شخص جدير بالثقة، أو مؤسسة خصوصية أو جمعية ذات نفع عام مؤهلة لذلك، أو مؤسسة 

أو مصلحة عمومية مكلفة برعاية الطفولة.

كما يمكن للنيابة العامة، في حالة صدور حكم من أجل جناية أو جنحة ارتكبت ضد 

حدث، وكلما اقتضت ذلك مصلحة هذا األخير، أن تحيل األمر على قا�ضي األحداث التخاذ 

التدبير املالئم لحماية الطفل.

وقد بلغ مجموع تدابير حماية األطفال ضحايا الجرائم التي تم اتخاذها سنة 2019 بمبادرة 

. ويسجل بهذا الخصوص تراجع عددها مقارنة 
ً
من النيابات العامة، ما مجموعه 1.229 تدبيرا

. موزعة كما يلي :
ً
مع سنة 2018 التي تم خاللها اتخاذ 4.480 تدبيرا

1- تؤكد املواثيق الدولية على وجوب توفير هذه الحماية ذلك »أن األطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها يحتاجون إلى نوع خاص من الحماية 
واملساعدة والدعم، يكون متناسبا مع سنهم، ومستوى نضجهم، واحتياجاتهم الخاصة الفردية، من أجل الحيلولة دون تعرضهم ملشقة 

إضافية، نتيجة ملشاركتهم في سير إجراءات العدالة الجنائية«.
- قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي 2004/27 بشأن املبادئ التوجيهية لتوفير العدالة لألطفال ضحايا الجريمة والشهود التي صاغها املكتب 

الدولي لحقوق الطفل في جلسته العامة عدد 47 بتاريخ 21 يوليوز 2004، ص. : 2.
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العددنوع التدبير املتخذ بناء على ملتمس النيابة العامة

139إيداع الحدث لدى شخص جدير بالثقة

114اإليداع لدى جمعية ذات منفعة عامة

492التسليم ملؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة

484تدابير أخرى

1.229املجموع

3- حماية األطفال في وضعية صعبة :

أفرد قانون املسطرة الجنائية املواد من 512 إلى 517 ملعالجة قضايا األطفال املوجودين 

في وضعية صعبة. وهكذا، اعتبرت املادة 513 من قانون املسطرة الجنائيةـ أن الطفل البالغ أقل 

من 16 سنة يكون في وضعية صعبة إذا كانت سالمته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو األخالقية 

أو تربيته معرضة للخطر إذا توافرت حالة من الحاالت التالية :

اختالطه بأشخاص منحرفين أو معرضين لالنحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من • 

ذوي السوابق في اإلجرام؛

 تمرده على سلطة أبويه أو حاضنه أو الو�ضي عليه أو املقدم عليه أو كافله أو الشخص • 

أو املؤسسة املكلفة برعايته؛

 اعتياده الهروب من املؤسسة التي يتابع بها دراسته أو تكوينه، أو هجره ملقر إقامته، • 

أو عدم توفره على مكان صالح يستقر فيه.

وقد أناط املشرع بالنيابة العامة صالحية تقديم ملتمس لقا�ضي األحداث، يرمي الى اتخاذ 

تدبير من التدابير املنصوص عليها في البنود 1 و3 و4 و5 و6 من املادة 471 من قانون املسطرة 

الجنائية، كلما ظهر لها من خالل الوقائع املعروضة عليها، أو عندما تحاط علما بها، أن طفال ما 

يوجد في وضعية صعبة أو إذا وجد في ظرف أو حالة من الحاالت املفصلة أعاله.

علما أن النيابة العامة تضطلع وحدها بدور أسا�ضي في تشخيص الوضعية الصحية وإضفاء 

هذه الصفة على وضعية الطفل كلما توفرت شروطها القانونية مراعاة ملصلحتها الفضلى.
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تو�ضي رئاسة النيابة العامة بامليل إلى إضفاء هذه الصفة على الطفل متى كانت مخالفته 

للقانون بسيطة أو واقعة بالصدفة وكانت مصلحته تقت�ضي النأي به عن وضعية الجانح بغية 

إنقاذه وضمان إصالحه، وإذا تعذر ذلك في حالة تجاوز سن 16 سنة مثال، استحضار املقتضيات 

الصادر  القانونية الخاصة بالطفل املهمل املنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.02.172 

بتاريخ 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 15.01 املتعلق بكفالة األطفال املهملين، وهو ما تمت 

اإلشارة إليه في الرسالة الدورية عدد 49 س/ر.ن.ع بتاريخ 19 نونبر 2019.

وفي هذا الصدد، تقدمت النيابات العامة باملحاكم خالل سنة 2019 بما مجموعه 2.266 

 ملتمسا يروم إلى اتخاذ إحدى التدابير املحددة في املادة 471 من قانون املسطرة الجنائية، وفق 

ما يظهر من املبيان أدناه، علما أن عدد هذه التدابير يقارب العدد املسجل برسم سنة 2018، 

والبالغ 2.307 تدبير.

ثالثا - نشاط خاليا التكفل بالنساء واألطفال :

واألطفال بمحاكم اململكة آلية أساسية لتفعيل الحماية  تشكل خاليا التكفل بالنساء 

مهام  الخاليا  تتولى هذه  حيث  القانون،  مع  تماس  في  واألطفال  املعنفات  للنساء  القضائية 

االستقبال واالستماع والدعم والتوجيه واملرافقة.

فإن خاليا التكفل  املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،   103.13 للقانون رقم   
ً
وطبقا
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بالنساء ضحايا العنف باملحاكم االستئنافية واالبتدائية، تتألف من نائب الوكيل العام للملك 

واملساعد  باألحداث،  املكلف  القا�ضي  أو  واملستشار  األحوال،  بحسب  امللك،  وكيل  نائب   أو 

أو املساعدة االجتماعية.

1- نشاط خاليا التكفل بالنساء :

استقبالهن  في  واملتمثلة  العنف،  ضحايا  بالنساء  التكفل  املوكلة لخاليا  للمهام  تفعيال 

واالستماع إليهن، وتوجيههن ومرافقتهن طيلة مسار التكفل، وللدور األسا�ضي الذي يلعبه أعضاء 

النيابة العامة في ضمان جودة الخدمات املقدمة لهن على مستوى هذه الخاليا، فقد عرفت هذه 

تم االستماع خاللها إلى  حالة،   106.692  األخيرة بمختلف محاكم اململكة استقبال ما يقارب 

38 % منهن أي ما يعادل 40.370 حالة. كما بلغ عدد املستفيدات من املساعدة القانونية 6.856 

حالة.

 

2- نشاط خاليا التكفل باألطفال :

يجسد نشاط هذه الخاليا رقيا في مجال تعاطي املؤسسة القضائية مع األطفال ضحايا 
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بما يتطلبه ذلك من استحضار  الجرائم من خالل توفير الحماية وتيسير ولوجهم إلى القضاء 

استقبلت  الصدد،  هذا  وفي  األطفال.  هؤالء  لوضعية  املعتبر  واالجتماعي  اإلنساني  للبعد 

بزيادة تقدر بنسبة  16.369طفال ضحية جريمة،  ما مجموعه   2019  هذه الخاليا برسم سنة 

27 % مقارنة مع سنة 2018. استمع خاللها إلى 8.423 طفال  بما نسبته 51 %. وتم الحرص في 

ذلك على احترام قواعد ومعايير نوعية تالئم خصوصيتهم. وكذا على تواصل وتنسيق واسع مع 

مختلف املتدخلين املعنيين، بما يمكن من تكامل الجهود لضمان جودتها وفعاليتها.

ويظهر الرسم البياني حصيلة عمل خاليا التكفل باألطفال خالل سنة 2019 :

3- اجتماعات اللجن املحلية والجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف :

إلى جانب خاليا التكفل بالنساء واألطفال، يرأس ممثل النيابة العامة اللجان الجهوية 
تعقد  حيث   .103.13 القانون  بموجب  املحدثة  العنف  ضحايا  بالنساء  للتكفل  واملحلية 
اجتماعات دورية مع العديد من الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين املمثلين بهذه اللجن 
طط عمل محلية وجهوية لتطوير األداء، 

ُ
لتجويد ظروف التكفل بالنساء املعنفات، وإعداد خ

ورصد اإلكراهات، وإيجاد حلول للمعيقات املرتبطة بالعملية.
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خاليا  مستوى  على  سواء  املركزي  دورهم  تفعيل  على  العامة  النيابة  قضاة   ولحث 

 أو لجان التكفل بالنساء، فقد وجه رئيس النيابة العامة رسالة دورية عدد 46س/ر.ن.ع بتاريخ 

04 نونبر 2019 إلى قضاة النيابة العامة، يدعوهم من خاللها إلى مالءمة الخاليا واللجن املحلية 

والجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف مع أحكام القانون رقم 103.13 املتعلق بمحاربة العنف 

ضد النساء، وعقد اجتماعات دورية وإعداد خطط عمل للجن املحلية والجهوية لتجويد وتطوير 

طرق عملها.

وقد قامت النيابات العامة بدورها التنسيقي بشكل متميز خالل سنة 2019، حيث عقدت 

 للجن 
ً
على املستوى الجهوي بمحاكم االستئناف 69 اجتماعا للخاليا القضائية، و45 اجتماعا

اجتماعا   161 الجهوية للتكفل بالنساء. فيما عقدت على املستوى املحلي باملحاكم االبتدائية 

 للجنة املحلية للتكفل بالنساء.
ً
للخاليا القضائية، و174 اجتماعا

وتشكل هذه االجتماعات فرصة لطرح املواضيع ذات الراهنية، خاصة التعريف بالقوانين 

حديثة الصدور مثل القانون رقم 103.13 املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون رقم 

من  وغيرهما من القوانين ذات الصلة بهذه الفئة،  املتعلق بمكافحة االتجار بالبشر،   27.14

خالل عقد لقاءات علمية لتدارس تلك املستجدات وكيفية تنزيلها بالشكل املالئم، وأيضا طرح 

اإلكراهات التي تصادفها واقتراح الحلول.

وتعتبر اللجن الجهوية واملحلية متدخال رئيسيا في تنفيذ بعض البرامج الوطنية ذات الصلة 

واألطفال من العنف، حيث شاركت في تنفيذ الحملة الوطنية السابعة عشر  بحماية النساء 

ملناهضة العنف ضد النساء والتي اختير لها شعار : »الشباب شريك في مناهضة العنف ضد 

النساء والفتيات«، وأيضا مبادرة : »مدن بدون أطفال في وضعية الشارع« و»الخطة الوطنية 
لحماية األطفال من االستغالل في التسول«، حيث حرصت على إدراج تلك املواضيع في جدول 

اجتماعاتها للتعريف بهذه األوراش لدى باقي املتدخلين لضمان تنسيق فعال في التنفيذ.

4- األطفال في نزاع مع القانون :

يقصد باألطفال في نزاع مع القانون، األطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الرشد الجنائي 

 تعتبر جرائم. حيث تطبق في حقهم القواعد الخاصة 
ً
املحدد في 18 سنة1، والذين ارتكبوا أفعاال

باألحداث، املنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون املسطرة الجنائية2. 

1-  املادة 458 من قانون املسطرة الجنائية. 
2- املواد من 458 وما بعدها.
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وتندرج ضمن هذه القواعد سرية الجلسات، واملنع املطلق من إيداع األطفال الذين تقل 

أعمارهم عن 12 سنة بالسجن، وعدم إمكانية الحكم باإلعدام والسجن املؤبد على األحداث، 

وتخفيض العقوبات السالبة للحرية املقررة لألفعال اإلجرامية إلى نصف ما هو مقرر للمتهمين 

فضال عن إلزام الجهات القضائية املختصة بالبت في قضايا األطفال في نزاع مع  الرشداء. 

وتراعي قصورهم وعدم  وتهذيب سلوكهم،  تقويم  تستهدف  تدابير إصالحية  بإقرار  القانون، 

اكتمال إدراكهم، وتتق�ضى مصلحتهم الفضلى.

1-4- الجرائم املرتكبة من طرف األطفال في نزاع مع القانون :

في إطار تتبع الجرائم املرتكبة من طرف األطفال، كشفت االحصائيات املستخلصة برسم 

سنة   2019 أن مجموع القضايا املسجلة في هذا اإلطار بلغ ما مجموعه 24.204 قضيةـ تشمل 

جنحا وجنايات اقترفها 27.231 طفال، وذلك وفق الجدول اآلتي :

 أنواع الجرائم
عدد 

القضايا

عدد املتابعين

أجانبمغاربة 
املجموع

إناثذكورإناثذكور

7.5717.5601.1461108.717الجنايات والجرائم املرتكبة ضد األشخاص

5.9396.667338107.006الجنايات والجنح املرتكبة ضد األموال

522609400613الجنايات والجنح املاسة بنظام األسرة واألخالق العامة 

3.8163.648360704.015الجنايات والجنح املرتكبة ضد األمن والنظام العامين 

6.2166.2044237376.707جرائم منظمة بمقت�ضى قوانين خاصة

1401621100173جنايات وجنح أخرى

24.20424.8502.28292727.231املجموع العام 

ويبين الرسم البياني التالي توزيع القضايا املرتكبة وعدد األحداث املشتبه في ارتكابهم لها :
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ويمكن استخالص االستنتاجات التالية على ضوء املعطيات اإلحصائية املضمنة بالجدول 

والرسم البياني أعاله :

91,6 % من األطفال في نزاع مع القانون ذكور؛• 

0,36 % من األطفال في نزاع مع القانون من األجانب؛• 

أغلبية قضايا األطفال في نزاع مع القانون تتعلق بالجنايات والجنح املرتكبة ضد • 

املرتكبة ضد  والجنح  بالجنايات  املتعلقة  القضايا  تباعا  تليها   .)% 31( األشخاص 

األموال، وتلك املنظمة بقوانين خاصة )24 % و25 %(. فهذه القضايا تسجل أكبر عدد 

بنسبة إجمالية توازي 82% من مجموع الجرائم  من األطفال املتورطين في ارتكابها، 

املرتكبة من طرف القاصرين.
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الجنايات والجنح املرتكبة من طرف األطفال في نزاع مع القانون خالل سنة 2019

عدد القضايا   أنواع الجرائم 
عدد املتابعين

املجموع أجانبمغاربة
إناثذ كورإناثذ كور

ص
خا

ش
األ

د 
ض

ة 
كب

رت
 امل

نح
لج

 وا
ت

ايا
جن

ال

303660042 القتل العمد
220002 التسميم

364041045 الضرب والجرح  املف�ضي إلى املوت دون نية إحداثه
848830091 الضرب والجرح املف�ضي إلى عاهة مستديمة

383920041االختطاف و االحتجاز
212110022 القتل الخطأ

6275839600679 الجرح الخطأ 
4.8454.881729905.619 الضرب والجرح و العنف

3873605200412العنف في حق األصول
2082223700259 املساهمة فى مشاجرة
1.0571.059179101.239 القذف والسب العلني

2362293700266الهجو م على مسكن الغير
7.5717.5601.1461108.717   املجموع 

د 
ض

ة 
كب

رت
 امل

نح
لج

 وا
ت

ايا
جن

ال
ال

مو
األ

1.7542.24163002.304 السرقة  املوصوفة
556340067اخفاء أشياء متحصلة من السرقة )جنايات(

580008التخريب و اإلتالف )جنايات(
475710058 اضرام النار
666730070خيانة األمانة

3713702400394 اخفاء االشياء املتحصلة من الجريمة )جنح(
140175500180التخريب واالتالف والتعييب )جنح(

3.5013.686238103.925السرقة
5.9396.667338107.006   املجموع 

ة 
س

ملا
ح ا

جن
وال

ت 
ايا

جن
ال

ق 
ال

ألخ
 وا

رة
س

األ
م 

ظا
بن

مة
عا

ال

414600046 االغتصاب

347415200417 هتك العرض بالعنف

134148200150 هتك العرض بدون عنف او محاولته
522609400613املجموع

د 
ضـ

ة 
كبـ

رت
 امل

ـح
جن

وال
ت 

يـا
نـا

لج
ا

ين
ام

لع
م ا

ظــا
لن

 وا
ن

ألمـ
ا

880008الجرائم االرهابية

2573231300336 تكوين عصابة اجرامية 

1.7771.558251301.812 التسول

3983366400400 الهروب

159191200193الجرائم املرتبطة بشغب املالعب

1.2171.23230401.266حمل السالح

3.8163.648360704.015   املجموع 

ن 
اني

قو
ى 

�س
قت

بم
ة 

ظم
من

م 
رائ

ج
صة

خا

323400034 الجنح و املخالفات الغابوية 

990009 قضايا التهريب و الجمرك

1.9361.914171002.085 السكر العلني

38640116697493 الهجرة غير الشرعية

7327502340777االتجار في املخدرات 

3.1213.096213003.309تناول مادة مخدرة

6.2166.2044237376.707   املجموع 

637530078جنايات أخرى

778780095جنح أخرى

24.20424.8502.28292727.231   املجموع العام
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 في عدد 
ً
 نسبيا

ً
يبدو من االطالع على األرقام الواردة في الجداول أعاله، أن هناك استقرارا

الجرائم املرتكبة من طرف األحداث وكذلك في عدد األحداث في نزاع مع القانون مقارنة مع سنة 

. فيما سجل 
ً
2018. حيث سجل خالل السنة الجارية 24.204 قضية، منسوبة لـ 27.231 حدثا

. غير أنه لوحظ انخفاض على 
ً
سنة 2018 ما مجموعه : 23.607 قضية منسوبة لــ 26.684 حدثا

مستوى جرائم القتل العمد التي تورط فيها قاصرون من 68 قضية سنة 2018 إلى 30 قضية 

إلى 42. وقد هم  سنة 2019. كما أن عدد القاصرين املشتبه في تورطهم فيها انخفض من 79 

هذا االنخفاض أيضا أغلب جرائم  العنف كالضرب والجرح املؤدي إلى املوت دون نية إحداثه 

إلى 36 قضية، والعنف املؤدي إلى  عاهة مستديمة الذي انخفض من  الذي انخفض من 40 

115 قضية إلى 84 قضية، والقتل الخطأ من 53 إلى 21 قضية، والجرح الخطأ من 828 إلى 627 

قضية والعنف في حق األصول من 429 إلى 387 قضية. كما لوحظ انخفاض على مستوى بعض 

قضية،   1.754 إلى   2.389 الجرائم ضد األموال حيث تراجعت قضايا السرقة املوصوفة من 

والتعييب والتخريب واالتالف من 18 إلى 5 قضايا. كما انخفض عدد جرائم االغتصاب املنسوبة 

لألحداث من 67 إلى 41 وجرائم هتك العرض ومحاولته من 601 إلى 481 قضية.

ومن جهة أخرى، فإذا كان تورط القاصرين في جرائم إرهابية وفي قضايا املخدرات قد عرف 

 مقارنة مع سنة 2018، فإن األرقام املسجلة بالنسبة لبعض الجرائم قد عرفت زيادة 
ً
استقرارا

بسيطة إلى متوسطة، ومن ذلك قضايا السرقة العادية وخيانة األمانة والسكر العلني والهجرة 

وهو ما يستدعي  والسب والقذف.  غير الشرعية والجرائم املرتبطة بشغب املالعب والهروب، 

 لهذه الظواهر. وأما االرتفاع امللحوظ في قضايا التسول، فإن تفسيره يكمن في 
ً
 موضوعيا

ً
تحليال

الجهود املبذولة من طرف السلطات خالل السنة ملحاربة ظاهرة استغالل األطفال في التسول، 

بحيث تم تسجيل 1.777 قضية سنة 2019 مقابل 1.035 قضية خالل السنة التي سبقتها.
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تطور أصناف الجرائم املرتكبة من طرف األطفال في نزاع مع القانون خالل سنتي 2018-2019

الجنايات والجنح املرتكبة من طرف األطفال 
في نزاع مع القانون خالل سنة 2019

عدد املتابعينعدد القضايا

20182019
نسبة 
التطور

20182019
نسبة 
التطور

9,7 %5,77.9468.717 %7.1637.571الجنايات والجنح املرتكبة ضد األشخاص

11,1- %12,07.8817.006- %6.7485.939الجنايات والجنح املرتكبة ضد األموال

الجنايات والجنح املاسة بنظام األسرة واألخالق 
العامة

668522% -21,9810613% -24,3

الجنايات والجنح املرتكبةضد األمن والنظام 
العامين

3.1793.816% 20,03.5474.015% 13,2

4,4 %7,36.4256.707 %5.7926.216جرائم منظمة بمقت�ضى قوانين خاصة

4,0 %10,57578 %5763جنايات أخرى

--095--077جنح أخرى

2,0 %2,526.68427.231 %23.60724.204املجموع

تعد الجنايات والجنح املاسة باألمن   ،2019 أنه خالل سنة  الواضح من الجدول أعاله، 

علما أن الجنح   .2018 20 % عن املجموع املسجل سنة  األكثر ارتفاعا بنسبة  والنظام العام، 

 72 إذ انتقل من   % 120 بنسبة   2019 املرتبطة بشغب املالعب تضاعف عددها خالل سنة 

قضية مسجلة خالل سنة 2018 إلى 159 قضية.

ويبقى املؤشر اإليجابي كامنا في االنخفاض الذي عرفته الجرائم املاسة بنظام األسرة 

والتي شهدت انخفاضا يقدر بنسبة ناقص % 21,9 عن الرقم املسجل سنة  واألخالق العامة، 

 2018. وكذا الجرائم املرتكبة ضد األموال، والتي عرفت بدورها انخفاضا وصل إلى في ناقص 

12 %، مقارنة بالرقم املسجل سنة 2018.

2-4- توزيع األطفال املتابعين حسب السن واألصل الجغرافي :

27.231 طفل في نزاع مع القانون، توبعوا من أجل قضايا  تتناول هذه الفقرة توزيعا ل 

زجرية خالل سنة 2019، حسب األصل الجغرافي والفئة العمرية، وفق الجدول التالي :
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توزيع األطفال في نزاع مع القانون املتابعين حسب السن والجنس واألصل الجغرافي خالل سنة 2019

املجموعأجانبقرويحضرياألصل الجغرافي
املجموع 

العام
النسبة

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورالسن/الجنس

1,6 %2772412550040229431أقل من 12 سنة

7,9 %1.53118639440511.9302272157بين 12 و14 سنة

28,2 %5.7914981.2531262027.0646267690بين 14 و16 سنة

62,3 %12.8841.1832.59522067415.5461.40716953بين 16 و18 سنة

املجموع
2048318914367391927

249422289
27231% 100,0 22374475899

8,4 %91,6 %0,5 %17,5 %82 %النسبة

ن املعطيات اإلحصائية املضمنة في الجدول أعاله من استخالص النتائج اآلتية :
ّ
وتمك

يعد األطفال في نزاع مع القانون املنحدرين من وسط حضري، هم األكثر اقترافا لألفعال • 

املتابعين مقارنة بنظرائهم  من مجموع األطفال   % 82 لـــ  وذلك بتشكيلهم  الجرمية، 

املنحدرين من أصل قروي، والذين ال يشكلون سوى نسبة 17,5 %.
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الفئة األكثر ارتكابا لألفعال املخالفة للقانون •  و18 سنة،   16 تحتل الفئة العمرية بين 

62,3 %. ويتضح من خالل الرسم البياني أسفله،  مقارنة بباقي الفئات العمرية بنسبة 

أن عدد األطفال في نزاع مع القانون يرتفع بتقدمهم في السن. األمر الذي يستلزم، اعتبار 

الدوافع الفيزيولوجية كإحدى العوامل املؤثرة حول مرور الطفل إلى الفعل اإلجرامي، 

مع ما يتصل بذلك من عوامل نفسية وظروف اجتماعية مصاحبة. وهي عوامل طبيعية 

مما  تتصل بنمو شخصية الطفل وكذلك بنمو قدراته البدنية خالل الفترة الراهنة، 

والتصريف  عناية أكبر للتتبع التربوي لليافعين،  إيالء  يستدعي من املجتمع واألسرة، 

اإليجابي لطاقاتهم النفسية والجسمانية لوقايتهم من الوقوع في الجريمة.

3-4- التدابير املتخذة في حق األحداث خالل سنة 2019  :

التدابير  مختلف  الجنائية،  باملسطرة  املتعلق  القانون  من  الثالث  الكتاب  نظم 

تمر  التي  املراحل  جميع  خالل  القانون،  مع  نزاع  في  األطفال  حق  في  اتخاذها  يمكن  التي 

خالل  أو  املختصة،  القضائية  الهيئة  على  اإلحالة  قبل  سواء  القضائية.  املسطرة  منها 

والتهذيب،  للحماية  تدابير  إما  األساس  في  وهي  الحكم.  بعد صدور  وكذا  املحاكمة،   مرحلة 

 بمكان مخصص للسجناء 
ً
أو تدابير للحراسة املؤقتة1. كما يمكن أن تكون تلك التدابير اعتقاال

.2 ً
األحداث. ويتم ذلك في األحوال االستثنائية جدا

1- املادتان 471 و481 من ق.م.ج.
2- املادة 473 من ق.م.ج.
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 من ضباط الشرطة القضائية، وقضاة النيابة العامة، والهيئات 
ًّ
وقد مكن هذا القانون كال

القضائية املكلفة باألحداث، من اتخاذ مجموعة من التدابير في حق األطفال في نزاع مع القانون، 
والتي يراعى في اختيارها املصلحة الفضلى للطفل. ومن بين تلك التدابير التسليم للعائلة أو اإليداع 
بمؤسسة تربوية أو عالجية. وسنتولى اإلشارة إلى التدابير املتخذة في حق األحداث بتقسيمها إلى 
مرحلتين : األولى تتعلق بالتدابير املتخذة في حقهم قبل صدور حكم قضائي، والثانية تهم التدابير 

 لحكم قضائي.
ً
املتخذة تنفيذا

التدابير املتخذة في حق األطفال في نزاع مع القانون قبل صدور   -4-3-1
الحكم :

 في حق أحداث في نزاع مع القانون. 
ً
خالل سنة 2019 تم اتخاذ ما مجموعه 24.089 تدبيرا

تتوزع بين اإليداع بجناح خاص بإيواء األحداث باملؤسسات السجنية أو بمراكز اإلصالح والتهذيب 
وبين إجراءات أخرى داخل فضاءات غير مغلقة مثل تسليم الطفل  التابعة لقطاع السجون. 
لعائلته، أو في فضاء شبه مفتوح ووضعه تحت نظام الحرية املحروسة. ويبين الجدول اآلتي عدد 

التدابير املتخذة وطبيعتها :

التدابير املتخذة في حق األحداث قبل صدور الحكم خالل سنة 2019

العدد نوع التدبير املتخذ

2.490اإليداع باملؤسسات السجنية

13.718التسليم للعائلة

2.482الوضع  تحت نظام الحرية املحروسة

21اإليداع بمؤسسة طبية

2.990اإليداع بمؤسسة لحماية الطفولة

2.388تدابير أخرى

24.089املجموع
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ويتضح من خالل الرسم البياني أعاله أن النسبة الكبرى من التدابير املتخذة، تتمثل في 
»تسليم الطفل لعائلته« والذي يحظى ب 57 % من مجموع التدابير املتخذة. وهو توجه محمود، 
عبر حمايته  بالنظر إلى كونه يكرس مبدأ توخي املصلحة الفضلى للطفل في نزاع مع القانون، 

وتأهيله بما يكفل إدماجه بشكل سليم في املجتمع.

ظِهر االحصائيات املسجلة برسم سنة 2019 1 أنه في نهاية دجنبر من سنة 
ُ
ومن جهة أخرى، ت

، وهو رقم 
ً
1.088 حدثا 2019، بلغ  عدد األحداث املودعين باملؤسسات السجنية ما مجموعه 

أقل من الرقم املسجل خالل نفس التاريخ من سنة 2018، حيث كان عدد األحداث باملؤسسات 
السجنية 1224 طفال2،  أي بنسبة انخفاض تقدر بناقص 11%.

2-3-4- التدابير املتخذة في حق األحداث بعد صدور الحكم :

 
ً
على غرار التدابير املتخذة قبل صدور الحكم، يبقى تدبير التسليم للعائلة األكثر اعتمادا
 بتسليم 

ً
من طرف املحاكم، مقارنة بباقي التدابير في حق األحداث. إذ تم إصدار 11.628 تدبيرا

 صدر بعد الحكم، بما يشكل نسبة 42,3 % من مجموع 
ً
الطفل لعائلته، من أصل 27.457 تدبيرا

التدابير املتخذة في حق األحداث الجانحين.

1- إحصائيات املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.
2- راجع الصفحة 226 من التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2018.
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 بعقوبة 
ً
ويتضح من األحكام الصادرة في شأن األحداث، أن املحاكم قضت ب 5.149 حكما

سالبة للحرية من بينها 2.370 حدثا صدرت في حقهم عقوبات نافذة و2.779 آخرين عقوبات 

من مجموع األحكام الصادرة في قضايا األحداث في نزاع مع   %18 موقوفة التنفيذ أي حوالي 

التي بلغت فيها نسبة هذا النوع من األحكام %21,2  القانون. وهي نسبة تقل عن سنة 2018 

)2.755 عقوبة نافذة و2.812 عقوبة سالبة للحرية موقوفة التنفيذ من مجموع 25.785 حكما(.

ويظهر الجدول اآلتي تفصيال للتدابير املتخذة بعد صدور الحكم :

التدابير املتخذة في حق األحداث بعد صدور الحكم خالل سنة 2019

العدد نوع التدبير املتخذ

11.628التسليم للعائلة

1.704الوضع  تحت نظام الحرية املحروسة

38اإليداع بمؤسسة طبية

2.203اإليداع بمؤسسة لحماية الطفولة

1.934البراءة

1.839التوبيخ

2.370عقوبة حبسيه نافذة

2.779عقوبة حبسيه موقوفة 

2.962غرامة

27.457املجموع
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تغييرها من طرف قضاة األحداث واملستشارين  تم  التي  التدابير   -4-3-3

املكلفين باألحداث خالل سنة 2019 :

من قانون املسطرة الجنائية للنيابة العامة إمكانية تقديم طلب إلى   501 خولت املادة 

قا�ضي األحداث أو املستشار املكلف باألحداث ليعيد النظر في التدابير التي صدر بشأنها حكم ضد 

الحدث مرتكب الجريمة، وذلك بغض النظر عن الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم.

وتعتبر هذه اآللية التي خولها املشرع لقا�ضي األحداث ذات أهمية قصوى لتتبع وضعية 

الطفل في نزاع مع القانون، واختيار التدبير األمثل له من التدابير الواردة في املادة 481 من قانون 

املسطرة الجنائية. لذلك ال تتوانى النيابات العامة عن تقديم امللتمسات الضرورية لتغيير التدبير 

املحكوم به في حق الطفل مرتكب الجرم، كلما كانت مصلحته الفضلى تقت�ضي ذلك. والجدول 

التالي يتطرق إلى التدابير التي تم تغييرها من طرف قضاة األحداث واملستشارين املكلفين باألحداث 

، أي بنسبة 7% من مجموع التدابير املحكوم 
ً
خالل سنة 2019 والتي بلغ مجموعها 2049 تدبيرا

بها خالل السنة )27.457(. وهو رقم يقل عن التدابير التي وقع تغييرها خالل سنة 2018، والتي 

 بنسبة 9% من مجموع التدابير الصادرة )25.785(.
ً
بلغت 2512 تدبيرا

التدابير التي تم تغييرها من طرف قضاة األحداث واملستشارين املكلفين باألحداث خالل سنة 2019

النسبة العددالتدابير التي تم تغييرها

41 %843بصفة تلقائية

11 %226بناء على طلب النيابة العامة

21 %430بناء على طلب الحدث أو ذويه

27 %550بناء على طلب املكلف بالحدث

100 %2.049املجمو ع

ويالحظ من خالل الرسم البياني أسفله أن التدابير التي تم تغييرها بصفة تلقائية تشكل 

النسبة األعلى ضمن مجموعها العام إذ تصل إلى 41 %، فيما 11 % منها تم تغييرها بناء على طلب 

 من أصل 2.049.
ً
النيابة العامة بما يعادل 226 تدبيرا
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وقد عرف مجموع هذه التدابير تراجعا خالل سنة 2019 مقارنة مع سنة 2018 تقدر نسبته 

بناقص 18,4 %.  

 - محاربة االتجار بالبشر وحماية الضحايا :
ً
رابعا

تحظى قضايا اإلتجار بالبشر باهتمام وعناية خاصة من طرف رئاسة النيابة العامة، إذ 

تضع مكافحة هذه الجريمة في صلب اهتمامات تنفيذ السياسة الجنائية، وضمن برامج التعاون 

مع الفعاليات الدولية والوطنية املهتمة باملوضوع.

النوع من اإلجرام تطبيقا للدستور الذي يعطي األولوية  ويأتي االهتمام بمحاربة هذا 

 إلرادة املشرع الذي جرم االتجار بالبشر بمقت�ضى 
ً
لالتفاقيات الدولية في التطبيق1، وكذلك تنفيذا

القانون 14-27 الصادر بتاريخ 25 غشت 22016.

 وتبرز أهمية قضايا االتجار بالبشر بالنظر لعدة اعتبارات أهمها :

التصاعد الكبير الذي أضحت تعرفه هذه الجرائم على املستوى العالمي والوطني، • 

وطابعها املركب واملعقد؛
1- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر 
الوطنية. وهناك اتفاقيات أخرى تتعلق باملوضوع نفسه مثل البروتوكول املتعلق ببيع األطفال واستغاللهم )امللحق باتفاقية حقوق الطفل( 

واتفاقية حظر االتجار باألشخاص لسنة 1949 واالتفاقية الخاصة بالرق لسنة 1926 وغيرها.
2- هذا القانون أضاف إلى مجموعة القانون الجنائي الفصول من 1-448 إلى 448-14.
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انتماء ضحايا االتجار بالبشر لفئات هشة، تتجلى أساسا في املرأة والطفل واملهاجرين • 

والالجئين. مما ينبغي معه تدبير القضايا بتوازنات دقيقة، تراعي أساسا ضمان أق�ضى 

التي تبقى من  دون املساس بحقوق املتهمين،  درجات الحماية والتكفل بالضحايا، 

سمات احترام قواعد املحاكمة العادلة؛

واملبادئ •  للقرارات  بالنظر  الدولي،  للمنتظم  بالنسبة  القضايا  هذه  مثل  راهنية 

والتقارير الصادرة عنها التي تبرز مجهودات  والتعليقات الصادرة عن األمم املتحدة، 

الدول في مكافحة جريمة االتجار بالبشر؛

حيث إنه لم يمض على •  بالبشر.  القانون الوطني املتعلق بمكافحة االتجار  حداثة 

تطبيقه إال ثالث سنوات. وهي مدة ليست كافية لترسيخ ممارسات موحدة لدى جميع 

املتدخلين. بما في ذلك مكونات السلطة القضائية. 

وتعد قضايا االتجار بالبشر من بين املواضيع األكثر تقاطعا بين عدة متدخلين فيما يخص 

التكفل بالضحايا وحمايتهم. ولهذا الغرض تم إحداث اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة 

االتجار بالبشر والوقاية منه، لتوحيد الرؤى في تدبير القضايا ذات الصلة من جميع الجوانب.

1- جهود التصدي لإلتجار بالبشر :

تولي رئاسة النيابة العامة أهمية قصوى لقضايا االتجار بالبشر وتقوم بتتبعها سواء من 

خالل إشعارات النيابات العامة، أو من خالل معالجة شكايات املواطنين، والكتب املتوصل بها 

من بعض القطاعات الحكومية. وكذا من خالل تتبع الوقائع املثارة عبر وسائل اإلعالم أو وسائط 

التواصل االجتماعي.

كما تشارك رئاسة النيابة العامة بفعالية في االجتماعات واللقاءات التي تنظمها بعض 

القطاعات الحكومية أو املنظمات الدولية في املوضوعات املتعلقة باالتجار بالبشر. وتساهم في 

إعداد األجوبة الخاصة ببالدنا على االستبيانات الصادرة عن بعض الهيئات الدولية، كاستبيان 

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة حول إعداد التقرير العالمي لالتجار بالبشر.

وحرصا على تجويد عمل النيابات العامة، فيما يخص معالجة قضايا االتجار بالبشر، تم 

اتخاذ مجموعة من التدابير األساسية يذكر منها :
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أ. إحداث شبكة وطنية لنواب الوكالء العامين للملك املكلفين بقضايا االتجار بالبشر؛

ب. تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في معرفة الطبيعة املركبة لجريمة االتجار بالبشر 

وتقنيات التصدي لها عبر عدة دورات تكوينية؛

بالنظر الرتفاع حاالت إعادة التكييف  خلية لتدارس ملفات االتجار بالبشر،  إنشاء  ج. 

والبراءة واألحكام القضائية املخففة الصادرة فيها. 

لعزوف عدد هام من الضحايا عن التبليغ عما تعرضوا له من استغالل جراء   
ً
واعتبارا

االتجار بهم، إما بسبب عدم وعيهم بكونهم ضحايا هذه الجريمة، أو خوفا من تعرضهم للمتابعة 

إذا ما بلغوا عنها، أو بسبب خوفهم من املتاجرين بهم، الذين يستغلون حالة الضعف والهشاشة 

 لزرع الوعي عند الرأي العام الوطني بخطورة هذه الجريمة، وجسامة 
ً
للسيطرة عليهم. وسعيا

قامت رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة األمم  االستغالل الذي يتعرض له ضحاياها، 

املتحدة للمرأة واملساواة بين الجنسين، بإطالق حملة تواصلية مع الرأي العام بتاريخ 23 أبريل 

وكذلك لتحرير ضحايا هذه  بها،  بالبشر والتعريف  بهدف التحسيس بجريمة االتجار   2019

الجريمة من الخوف، وتشجيعهم على تبليغ السلطات والتماس الحماية.

وقد أسفرت نتائج هذه املبادرة على ارتفاع ملحوظ في عدد التبليغات التي تلقتها النيابات 

العامة، وبالتالي عدد املتابعات املفتوحة خالل هذه السنة )كما سيأتي بيانه(.

2- املعطيات اإلحصائية املتعلقة بقضايا االتجار بالبشر :

سجل سنة 2019 ما قدره 151 قضية تتعلق باالتجار بالبشر مقابل 80 قضية فقط سنة 

2018، بارتفاع نسبته 88.75 %، مما يبرز حجم الجهود املبذولة وطنيا للتعريف بهذه الجريمة 

والتبليغ عنها. وقد جاء تطور هذه الجريمة خالل السنوات الثالث األخيرة كما يلي :
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تأتي في املرتبة األولى  يالحظ أن الدائرة االستئنافية بالرباط،  وعلى املستوى الجغرافي، 

تليها الدوائر االستئنافية بكل من وجدة   ،% 35 وطنيا في عدد القضايا املسجلة بنسبة تتجاوز 

والناظور ومراكش، بتسجيل 14 قضية في كل دائرة. بينما لم تسجل بعض الدوائر القضائية أي 

قضية مثل العيون وآسفي وأكادير والحسيمة.
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عدد القضايا واملتابعين من أجل االتجار بالبشر خالل سنة 2019

 نسبة القضايا املتابعون
حسب الدائرة 

القضائية
القضايا 
املسجلة

عدد 
املتابعين 

الجنسيةالسنالجنس

أجنبيةمغربيةراشدقاصرأنثىذكر

1,32 %23120330محكمة االستئناف بالجديدة

1,32 %22110220محكمة االستئناف بمكناس

4,64 %78170880محكمة االستئناف بالقنيطرة

8,61 %1318162018117محكمة االستئناف بطنجة

3,97 %615114015150محكمة االستئناف بالرشيدية

1,99 %31266012120محكمة االستئناف بالدار البيضاء

4,64 %721813183210محكمة االستئناف بسطات

1,99 %39900990محكمة االستئناف بفاس

0,66 %12200220محكمة االستئناف بورززات

0,00 %00000000محكمة االستئناف بآسفي

9,27 %14363420361620محكمة االستئناف بوجدة

9,27 %1425241025250محكمة االستئناف بالناظور

1,32 %22020220محكمة االستئناف بخريبكة

9,27 %1426206620260محكمة االستئناف بمراكش

0,00 %00000000محكمة االستئناف بالعيون

2,65 %417152413170محكمة االستئناف ببني مالل

35,76 %5410699701068818محكمة االستئناف بالرباط

0,66 %11010110محكمة االستئناف بتازة

2,65 %44400431محكمة االستئناف بتطوان

0,00 %00000000محكمة االستئناف بالحسيمة

0,00 %00000000محكمة االستئناف بأكادير

100,00 %151307251562827926146املجموع

 
ً
231 شخصا ومع ارتفاع عدد القضايا املسجلة، ارتفع عدد املتابعين أيضا، فانتقل من 

 251( 2019. مع تسجيل العدد األكبر ضمن الذكور  307 شخصا سنة  إلى   2018  سنة 
ً
متابعا

قضية(، بينما بلغ عدد اإلناث املتابعات 56 فقط.
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وبخصوص جنسية مرتكبي جرائم االتجار بالبشر فيالحظ أن معظم املتابعين هم من 

جنسية مغربية )261 متابعا(، بينما بلغ عدد األجانب املتابعين 46 شخصا، أغلبهم ينتمون لدول 

إفريقيا جنوب الصحراء، وينشطون في شبكات الهجرة غير املشروعة واالتجار بالبشر. 

ويوضح املبيان التالي مقارنة توزيع عدد املتابعين من أجل جناية االتجار بالبشر حسب 

الجنسية خالل السنتين األخيرتين :
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3- حماية ضحايا االتجار بالبشر :

النساء  خاصة  ضحاياها،  على  السلبي  وتأثيرها  بالبشر  االتجار  جريمة  لخطورة   
ً
نظرا

إلى   2018 يوليوز   3 32س/ر.ن.ع وتاريخ  فقد تم توجيه رسالة دورية تحت عدد  واألطفال، 

النيابات العامة، إليالء األهمية القصوى لتظلمات ضحايا االتجار بالبشر وتمتيعهم بالحماية 

املمكنة وفق ما سنه املشرع املغربي، وفي هذا اإلطار أعطيت تعليمات واضحة ألعضاء النيابة 

العامة للقيام بما يلي :

عدم ترتيب املسؤولية الجنائية على ضحايا االتجار بالبشر؛• 

العمل فورا على التعرف على كل الضحايا وجنسياتهم وسنهم؛• 

إفشاء •  اإلقامة وعدم  أماكن  تغيير  إمكانية  فيها  بما  الحماية،  الضحايا من  تمكين 

املعلومات املتعلقة بهويتهم؛

إمكانية عرض الضحية على طبيب مختص وتمتيعها بالرعاية االجتماعية الالزمة، • 

عند االقتضاء. 

وقد أدت الجهود املضاعفة املبذولة من طرف النيابات العامة للتصدي لجريمة اإلتجار 

بالبشر إلى اكتشاف عدد أكبر من ضحاياه خالل سنة 2019، إذ تم تسجيل 423 ضحية. مقابل 

 و134 أنثى، 
ً
280 ضحية سنة 2018، بارتفاع نسبته 51 %، يوزع هؤالء الضحايا بين 289 ذكرا

.
ً
 و108 قاصرا

ً
من بينهم 315 راشدا

ويالحظ ارتفاع عدد الضحايا من الذكور خالل هذه السنة باملقارنة مع سنة 2018، وذلك 

عائد إلى كون الكثيرين منهم مرتبطين بشبكات الهجرة غير املشروعة، الذين يكون ضحاياها في 

الغالب من الذكور.

 للعدد 
ً
كما أن نسبة الضحايا الرشداء ارتفع سنة 2019، باملقارنة مع سنة 2018، نظرا

املهم من الضحايا األجانب الذين يكونون في الغالب رشداء.   
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كما تم تسجيل عدد مهم من الضحايا من جنسية أجنبية )277 مغربي/ 146 أجنبي(.

ويعود ارتفاع عدد الضحايا األجانب، إلى تفكيك عدد من الشبكات اإلجرامية التي تنشط 

في الهجرة غير املشروعة واالتجار بالبشر، حيث أن أغلب الضحايا األجانب من جنسيات دول 

إفريقية )جنوب الصحراء( الذين يتم استغالل أوضاعهم الهشة.



343

الباب الثاني : تنفيذ السياسة اجلنائية

وبخصوص أشكال االستغالل التي يتعرض لها ضحايا اإلتجار بالبشر، فإن االستغالل 

الجن�ضي ال زال يحتل الصدارة، من بين أنواع االستغالل األخرى، يليه االستغالل في العمل 

القسري، ثم التسول، بينما يوزع باقي الضحايا على أنواع أخرى من االستغالل.

الضحايا حسب نوع االستغالل

غيرهاالتسولالعمل القسرياالستغالل الجن�سي

راشدقاصرراشدقاصرراشدقاصرراشدقاصر

7170785311248

 وقد استفاد العديد من ضحايا االتجار بالبشر من وسائل الحماية املقررة قانونا في املادة 

5-1-82  من قانون املسطرة الجنائية1، ويمكن تفصيلها كما يلي :

تدابير الحماية لفائدة الضحايا

االستقبال 
واالستماع 

بالخلية

املساعدة 
القضائية

التوجيه لإليواء
التوجيه 
للتطبيب

منع املشتبه فيه 
من االقتراب من 

الضحية

الترخيص 
ألجنبي بالبقاء في 

التراب الوطني

اإلعفاء من 
الرسوم 
القضائية

التسليم 
للعائلة 
بالنسبة 
لألطفال

راشدقاصرراشدقاصرراشدقاصرراشدقاصرراشدقاصرراشدقاصرراشدقاصر

15
516512169615205300716

ويالحظ أن عددا مهما من الضحايا، تم استقبالهم واالستماع إليهم من طرف خاليا التكفل 

بالنساء واألطفال، بنسبة بلغت 48 %. باإلضافة إلى تقديم خدمات أخرى على شكل اإلحالة على 

التطبيب، أو االستفادة من املساعدة القضائية، أو اإلعفاء من الرسوم القضائية، كما يتجلى 

من الرسم البياني التالي :

1- تنص املادة 5-1-82 من قانون املسطرة الجنائية على إمكانية توفير بعض أشكال الحماية لضحايا االتجار بالبشر في مختلف مراحل املسطرة 
القضائية، والسيما منع املعتدي من االتصال بالضحية أو االقتراب منها، وإمكانية الترخيص للضحية األجنبي بالبقاء في التراب املغربي إلى 
4-82 و5-82 وكذلك   عن تدابير الحماية املمنوحة ملختلف الضحايا وأسرهم بمقت�ضى املواد 

ً
إجراءات املحاكمة. وذلك فضال غاية انتهاء 

التدابير املقررة لحماية الشهود والخبراء بمقت�ضى املواد 6-82 و7-82 و82-8.



التقرير الثالث لرئيس النيابة العامة

344

 - حماية املكلفين بإنفاذ القانون :
ً
خامسا

يقصد باملوظفين املكلفين بإنفاذ القانون، جميع املوظفين املسؤولين عن تنفيذ القوانين 

الذين يمارسون صالحيات الشرطة، وال سيما صالحيات االعتقال أو االحتجاز1.

وتكت�ضي املهام التي يباشرها هؤالء املوظفون أهمية بالغة في حماية سالمة األفراد وحرياتهم 

وحقوقهم، وفي استتباب األمن واالستقرار في إطار تغليب سلطة القانون.

بالقدر الذي تطوق به  وبقدر األهمية التي تكتسيها مهام القائمين على إنفاذ القانون، 

التشريعات ممارستهم لهذه املهام، من خالل إلزامهم باحترام حقوق األفراد والجماعات، وعدم 

التعسف في استعمال السلطات املخولة لهم. وفي هذا اإلطار نصت املادة األولى من مدونة قواعد 

سلوك املوظفين املكلفين بإنفاذ القوانين2 على ما يلي : »على املوظفين املكلفين بإنفاذ القوانين، 

في جميع األوقات، أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك بخدمة املجتمع 

وبحماية جميع األشخاص من األعمال غير القانونية، على نحو يتفق مع علو درجة املسؤولية 
التي تتطلبها مهنتهم«، كما نصت املادة 2 من نفس املدونة على أنه : »يحترم املوظفون املكلفون 
بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة اإلنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق 

اإلنسان لكل األشخاص ويوطدونها«.

1- التعليق على املادة 1 من مدونة قواعد سلوك املوظفين املكلفين بإنفاذ القوانين، املعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
34/169 املؤرخ في 17 ديسمبر 1979.

2- يراجع الهامش السابق حول مراجع تلك املدونة.
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ولتحقيق نوع من التوازن بين الحقوق والواجبات امللقاة على عاتق القائمين على إنفاذ 

إلى تضمين قوانينها قواعد حمائية  ومن ضمنها تشريعنا الوطني،  تنحو التشريعات،  القانون، 

ذات طبيعة زجرية، تطال كل من اعتدى على هؤالء املوظفين أثناء قيامهم بمهامهم أو بسبب 

قيامهم بها1.

وفي هذا اإلطار، فقد تضمن الفرع األول2 من الباب الرابع من الكتاب الثالث من مجموعة 

التي تجرم وتعاقب على أفعال اإلهانة والعنف   ،267 إلى   263 الفصول من  القانون الجنائي، 

التي يتعرض لها املوظفون العموميون بصفة عامة، بما في ذلك الهيئات القضائية ورجال القوة 

العمومية، بعقوبات مناسبة لخطورة األفعال املقترفة.

ويشكل موضوع حماية املوظفين القائمين على إنفاذ القوانين أحد أولويات السياسة 

الجنائية الوطنية، والتي تولى املنشور رقم 1 لرئيس النيابة العامة توضيحها، عبر التأكيد على 

التعامل بحزم وصرامة مع حاالت االعتداء على املوظفين خالل ممارسة مهامهم أو بسبب هذه 

املمارسة، ومع حاالت إهانة القضاة، السيما خالل انعقاد جلسات املحاكم أو بمناسبة أدائهم 

لعملهم. وذلك بالنظر لكون هذه االعتداءات واإلهانات تمس بهيبة الدولة، وبرمزية االعتبار 

 على عدم نفاذ القانون، مما يقت�ضي توفير الحماية 
ً
املفروض لهؤالء املوظفين كما تعطي تصورا

 ملقومات دولة 
ً
الالزمة لهم، درًء لكل استخفاف بدورهم وبمهامهم في إنفاذ القانون، وتعزيزا

الحق والقانون. 

ولتتبع مدى التزام النيابات العامة على مستوى محاكم اململكة في تفعيل مقت�ضى هذه 

التعليمات الكتابية والقانونية املوجهة لهم، قامت رئاسة النيابة العامة برصد االعتداءات التي 

تعرض لها املوظفون القائمون على إنفاذ القانون خالل قيامهم بمهامهم، أو بمناسبة القيام 
بها، واملتابعات املقررة في شأنها، والتي بلغ عددها 6.616 قضية، تم من أجلها ممارسة الدعوى 

العمومية في حق 7.729 شخصا. ويوضح الجدول التالي نوعية املتابعات التي تمت خالل سنة 

   : 2019
1- يذكر من بين هذه املقتضيات املادة 39 من القانون التنظيمي رقم 106.13 املتعلق بالنظام األسا�ضي للقضاة  التي تنص على ما يلي : »يتمتع 
القضاة بحماية الدولة وفق مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون له من تهديدات أو تهجمات 

أو إهانات أو سب أو قذف وجميع االعتداءات أيا كانت طبيعتها أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بها...«
     كما نصت املادة 7 من الظهير الشريف رقم 213-09-1 الصادر في 8 ربيع األول 1431 )23 فبراير2010( املتعلق باملديرية العامة لألمن الوطني 
و النظام األسا�ضي ملوظفي األمن الوطني على ما يلي : »يتمتع موظفو األمن الوطني بحماية الدولة وفقا ملقتضيات القانون الجنائي والقوانين 

الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف...«. 
2- املعنون ب : إهانة املوظف العمومي واالعتداء عليه.



التقرير الثالث لرئيس النيابة العامة

346

حماية القائمين على إنفاذ القانون خالل سنة 2019

صبغة الجرائمأصناف الهيئات
القضايا 
املسجلة

مجموع املتابعون من اإلناثاملتابعون من الذكور
املتابعين من 

الجنسين سراحاعتقالسراحاعتقال

الهيئات القضائية
181891251218244اإلهانة

211002ارتكاب العنف وباقي االعتداءات الجسدية

األمن الوطني
2.5107581.823302432.854اإلهانة

6584922221545774ارتكاب العنف وباقي االعتداءات الجسدية

الدرك امللكي
6463174081266803اإلهانة

981061737133ارتكاب العنف وباقي االعتداءات الجسدية

الجمارك
1043110810140اإلهانة

533006ارتكاب العنف وباقي االعتداءات الجسدية

القوات املساعدة
344103259417383اإلهانة

65523511098ارتكاب العنف وباقي االعتداءات الجسدية

املياه والغابات
10450110اإلهانة

7039361581ارتكاب العنف وباقي االعتداءات الجسدية

4.6931.9953.042794125.528مجموع الفئات أعاله

2.201---- 1.923إهانة موظفقضايا أخرى

7.729----6.616املجموع العام

املسجلة  القضايا  مجموع  أن  بالجدول  الواردة  اإلحصائية  املعطيات  من  ويستخلص 

واملتعلقة بأفعال اإلهانة واالعتداءات الجسدية التي يتعرض لها املكلفون بإنفاذ القانون عرفت 

 بين سنتي 2018 و2019، حيث تم تسجيل 6.734 قضية توبع من أجلها 7.564 شخصا 
ً
استقرارا

.
ً
سنة 2018، مقابل 6.616 قضية سنة 2019، توبع من أجلها 7.729 شخصا

 - حماية السجناء املضربين عن الطعام :
ً
سادسا

بالحقوق  السجنية  املؤسسات  نزالء  تمتيع  للسجون،  املنظمة  القوانين  معظم  تكفل 

األساسية وبالخدمات الواجبة لحفظ كرامتهم وصون آدميتهم، تماشيا مع القواعد الدولية التي 

أرست مبادئ املعاملة اإلنسانية للسجناء، على أساس أن »الحبس وغيره من التدابير التي تف�ضي 

إلى عزل األشخاص عن العالم الخارجي تدابير مؤملة من حيث إنها تسلب الفرد حقه في تقرير 

مصيره بحرمانه من حريته...«1.

اعتمدت بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة عدد =  )قواعد نيلسون مانديال(  قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء   -1
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وفي هذا اإلطار، نص املبدأ األول من مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص 

الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن1، على أنه: »يعامل جميع األشخاص 

الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة 

الشخص اإلنساني األصيلة«. كما أكد البند األول من املبادئ األساسية ملعاملة السجناء2 على 

ضرورة معاملة كل السجناء بما يلزم من االحترام لكرامتهم املتأصلة، وقيمتهم كبشر.

املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية3، وضعية نزالء   23.98 ويؤطر القانون رقم 

التي تتما�ضى إلى حد كبير مع ما أقرته املبادئ واالعالنات الدولية  تلك املؤسسات وحقوقهم، 

والخدمات  والتغذية املتوازنة،  واملراسلة،  كإقرار حقهم في الزيارة،  املشار إلى بعضها أعاله، 

الصحية، واالهتمام بالجانب الروحي واالجتماعي والتربوي، إلى غير ذلك من الحقوق األساسية. 

العامة،  النيابة  بها  كما ينص قانون املسطرة الجنائية على زيارات تفقدية للسجون تقوم 

وهيئات قضائية أخرى من أجل التأكد من شرعية االعتقال وشروطه وظروفه، واالطالع على 

األحوال العامة للسجناء وتلقي شكاياتهم.

وبالنظر إلى أن بعض السجناء قد يعلنون -أحيانا- عن خوض إضراب عن الطعام ألسباب 

مختلفة، فإن النيابة العامة تتابع هذه الحاالت بغية البحث عن أسباب هذا النوع من االحتجاج 

 للقانون. وفي هذا اإلطار تعمل إدارة املؤسسة السجنية، تطبيقا للمادة 131 من 
ً
ومعالجتها وفقا

القانون 98-23 املتعلق بتسيير املؤسسات السجنية على إشعار عدة جهات بإضراب املعتقل عن 

الطعام، من بينها السلطات القضائية، ممثلة في النيابة العامة. 

 من مظاهر التشكي، وجب التعامل معه بما يقتضيه 
ً
وإذا كان إضراب النزالء عن الطعام مظهرا

 األمر من جدية وتفاعل تلقائي على مستوى معالجة أسبابه وتصحيح الوضع عند الضرورة، فإنه 

ال يجب إنكار ما يشكله من خطر على صحة السجناء، مما يقت�ضي من كل املتدخلين املعنيين، 

التفاعل مع هذه الحاالت على نحو يستحضر دوافعه وخطورته على سالمة النزيل املعني، بمن 

فيهم قضاة النيابة العامة باملحاكم.

=70/175 بتاريخ 17 دجنبر 2015.
1- اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة عدد 43/173 املؤرخ في 9 دجنبر 1988.  

2-  اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة تحت عدد 45/111 املؤرخ في 14 دجنبر 1990. 
 ،1999 شتنبر   16 بتاريخ   4726 عدد  رسمية  جريدة   .1999 غشت   25 بتاريخ   1.99.200 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   -3 

ص. : 2283. 
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وفي هذا الصدد، البد من اإلشارة إلى أن قضاة النيابة العامة يتفاعلون بشكل إيجابي وسريع 

مع حاالت االضراب عن الطعام، من خالل قيامهم باالنتقال إلى املؤسسة السجنية املعنية، 

واالستماع إلى النزيل، واستفساره حول األسباب التي دعته إلى خوض اإلضراب، مع العمل على 

اتخاذ تدابير فعالة للحد من أسبابه، وإقناعه بفك إضرابه، مع تذكيره باملخاطر الصحية التي 

 
ً
قد تلحق به. وتعمل النيابة العامة على معالجة اإلشكاالت القانونية أو القضائية التي كانت سببا

في اإلضراب، والتي تندرج ضمن اختصاصاتها في إطار التنسيق مع املصالح اإلدارية للمؤسسة 

السجنية، كما تبلغ طلبات السجين للجهات التي يعنيها األمر في األحوال األخرى.

وعلى مستوى آخر، فإن رئاسة النيابة العامة، تتفاعل مع حاالت اإلضراب عن الطعام 

بذات األهمية والجدية، إذ تعمل على مركزة التقارير التي تتوصل بها من النيابات العامة لدى 

وتتبع  إلى خوض اإلضراب عن الطعام،  ودراستها ملعرفة األسباب التي تدعو النزالء  املحاكم، 

الصالحيات  إطار  في  املتاحة  الحلول  إلى  املعنية  العامة  النيابة  وإرشاد  الصحية،  وضعيتهم 

القانونية املخولة لها. وكما هو مبين في الجدول التالي، فإن عدد حاالت اإلضراب عن الطعام 

التي بلغت بها النيابة العامة هو 856 حالة برسم سنة 2019، 27 % منها أعلنت بسبب التظلم 

يتظلمون من الحكم الصادر في حقهم فيما الباقي يتظلمون  و%20  من اإلعتقال االحتياطي، 

من ظروف االعتقال املختلفة )الترحيل، العالج، ظروف االعتقال ...(، والجدير بالذكر أن جل 

السجناء قد أعلنوا فك إضرابهم عن الطعام بعد االستماع إليهم من طرف قضاة النيابة العامة.

والجدير بالذكر أن عدد السجناء الذين أعلنوا اإلضراب عن الطعام سنة 2019 لم تتجاوز 

 عن اإلضراب بالنسبة ألكثر من ثمانين 
ً
إعالنا  856( نسبة 1% من مجموع الساكنة السجنية 

ألف نزيل باملؤسسات السجنية سنة 2019(.
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ويبين الجدول أدناه، أسباب إضراب السجناء عن الطعام :

املضربون عن الطعام حسب سبب التظلم برسم سنة 2019

التظلم من 
االعتقال 
االحتياطي

التظلم من 
الحكم أو القرار

التظلم من 
الشرطة  
القضائية

التظلم من 
الوضعية داخل 

السجن

الترحيل 
واإلدماج 

أسباب أخرىأسباب صحية

232172331187538188

856

وتجدر اإلشارة بهذا الخصوص إلى أن رئاسة النيابة العامة شرعت إلى جانب املجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان، ووزارة الصحة، والهيئة الدولية للصليب األحمر، واملندوبية العامة 

إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، في إعداد دليل عملي حول كيفية التكفل باملضربين عن الطعام، 

ومعالجة مختلف الصعوبات واملشاكل املتصلة بتدبير وضعيتهم، سيتم الشروع في العمل به 

خالل سنة 2020 وتعميمه على جميع قضاة النيابة العامة لاللتزام بأحكامه.  



التقرير الثالث لرئيس النيابة العامة

350

املحور الثالث - تخليق الحياة العامة وحماية املال العام :

أوال - قضايـا الخط املباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة :

عملت رئاسة النيابة العامة على مواكبة االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ومحاربته 

على رأسها إحداث آلية الخط املباشر للتبليغ عن الرشوة  من خالل مجموعة من التدابير، 

والفساد املالي. 

وقد انطلق العمل بالخط املباشر للتبليغ عن الرشوة يوم اإلثنين 14 ماي 2018، وتلقى إلى 

 أن الخط املباشر 
ً
حدود 31 دجنبر 2019 حوالي 36138 مكاملة، بمعدل 110 مكاملة يوميا. علما

يستقبل املكاملات خالل أيام وأوقات العمل الرسمية فقط.

وبعد مرور سنة وسبعة أشهر على انطالق العمل بالخط املباشر حقق نتائج مشجعة.  وهكذا  

منها على مستوى جهة مراكش   24( عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس.   117 سجلت 

تتعلق برشاوي  وذلك بمعدل حالتين تقريبا كل أسبوع بمناطق مختلفة من املغرب.  آسفي(، 

 300.000 50 درهما ومبالغ مهمة بلغت في إحدى الحاالت  تتراوح بين مبالغ بسيطة ال تتعدى 

درهم. كما أن القطاعات التي يتعامل معها املواطن بشكل يومي هي املعنية أكثر بالحاالت التي تم 

ضبطها، وفق ما يوضحه الجدول التالي :

توزيع الحاالت حسب القطاعات

التوزيع القطاعي للحاالت التي تم ضبطها

أعوان 
ورجال  
السلطة

الجماعات 
املحلية

- الدرك امللكي

-األمن الوطني

-الوقاية املدنية

-املياه والغابات 

-القوا ت 
املساعدة

وسطاء 
قطاع 
الصحة

قطاع العدل
قطاع التجهيز 

والنقل
مستخدمون 

قطاعات 
أخرى

302222100906040410

عدد حاالت التلبس 117
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وقد صدرت أحكام قضائية تق�ضي بعقوبات سالبة للحرية وبغرامات، بشأن الحاالت 

املشار إليها أعاله. كما صدرت أحكام بالبراءة. والزالت قضايا أخرى في طور التحقيق أو املحاكمة. 

 نافذا في معظم الحاالت املسجلة. وفيما يلي جدول يبين 
ً
وتتراوح العقوبات بين شهر وسنة حبسا

مآل قضايا التلبس في قضايا الفساد والرشوة التي ضبطت عن طريق الرقم املباشر :

مآل القضايا

الحفظالبراءةقرار استئنافيحكم ابتدائيقيد املحاكمةقيد التحقيققيد البحث

09080725551102

عدد حاالت التلبس 117

ورغم النتائج املشجعة التي حققها الخط املباشر، فاألكيد أن هذه اآللية غير كافية وحدها 

الجتثاث مظاهر الفساد والقضاء على الرشوة. بل ال بد وأن تتظافر جهود مختلف القطاعات 

والفاعلين، من خالل تعزيز آليات الوقاية والتربية والتوعية والتحسيس والحكامة الجيدة في 

 لذلك فإن الحاالت 
ً
تدبير املرفق العمومي وتوطيد شفافية املساطر والخدمات العمومية. واعتبارا

فإنها تؤشر على مدخل  وبصرف النظر عن عددها،  التي تم ضبطها بواسطة الخط املباشر، 

أسا�ضي للولوج إلى العدالة بشأن التصدي لجرائم االرتشاء والفساد. كما تؤشر إلرساء آلية جادة 

وذات مصداقية تحث املواطن على املبادرة إلى التبليغ عما يتعرض له من ابتزاز وما يالحظه 

من مظاهر الفساد. والتدع له مجاال للتقاعس أو التذرع بأي سبب يحول دون التبليغ وحماية 

املجتمع من هذه الظواهر اإلجرامية. واألرقام املسجلة على مستوى حجم املكاملات الهاتفية التي 

تتوصل بها مصالح رئاسة النيابة العامة في تصاعد مستمر، ويؤشر على تزايد ثقة املواطن في 

هذه املؤسسة، وتبعث على إعمال املزيد من الحكامة والفعالية في إدارة هذا الخط املباشر بما 

يحقق هذه األهداف املنشودة.

 - الجرائم املالية :
ً
ثانيا

واصلت النيابة العامة التزامها على  مواكبة لجهود بالدنا الرامية إلى مكافحة الفساد، 

مستوى محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وحماية املال العام، من خالل إتباع نهج شامل 
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ومتعدد الجوانب. سواء على املستوى الوطني من خالل الحرص على البت في الشكايات املتعلقة 

والسهر على سرعة وفعالية األبحاث التمهيدية واملساعدة في  بالفساد املالي في أجل معقول، 

تجهيز امللفات لتقليص أمد البت في الدعوى العمومية والتفاعل اإليجابي مع تقارير املجلس 

األعلى للحسابات وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة ملنع الفساد ومكافحته. 

1- النجاعة والفعالية في معالجة قضايا الجرائم املالية :

رغم النتائج املشجعة التي تم تحقيقها منذ إحداث أقسام الجرائم املالية، إال أنه لوحظ 

أنه الزالت هناك حاجة لبذل املزيد من  من خالل تتبع القضايا الرائجة أمام هذه األقسام، 

الجهد من أجل تحقيق الغاية املرجوة من إحداث أقسام متخصصة في قضايا الجرائم املالية. 

إذ لوحظ أن عدد املخلف الزال كبيرا. كما أن بعض القضايا الزالت لدى الشرطة القضائية رغم 

مرور أمد طويل على فتح األبحاث بشأنها.

لذلك ومن أجل تحقيق النجاعة القضائية، أصدر رئيس النيابة العامة دورية يحث من 

عناية خاصة لهذا النوع من  النيابة العامة على بذل املزيد من الجهد وإيالء  خاللها أعضاء 

القضايا1. حيث تم تحديد مجموعة من التدابير التي تم تنفيذها خالل سنة 2019، وهي كالتالي :

وضع مخطط للقضاء على املخلف من القضايا الرائجة في البحث، والعمل على إنهاء • 

األبحاث داخل آجال معقولة؛

إيالء عناية خاصة للقضايا التي عمرت طويال خالل مرحلة البحث من أجل معرفة • 

األسباب التي تحول دون إنهاء األبحاث بشأنها، واتخاذ التدابير الالزمة إلنهائها؛

توزيع القضايا بشكل متوازن على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء • 

والفرقة الوطنية للدرك امللكي والفرق الجهوية للشرطة القضائية. وذلك تفاديا ملركزة 

القضايا لدى إحدى هذه الفرق، على نحو يثقل كاهلها ويحول دون إنهائها لألبحاث في 

آجال معقولة؛

التنسيق مع الرؤساء األولين من أجل تجهيز امللفات والقضاء على املشاكل املتعلقة • 

بالتبليغ وتنفيذ اإلجراءات القضائية املأمور بها من قبل قضاة التحقيق وقضاة الحكم.

1- دورية رئيس النيابة العامة عدد 30س/ ر ن ع وتاريخ 13 شتنبر 2019 حول قضايا الجرائم املالية.
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ومن نتائج هذه التدابير، وفي إطار مواكبة رئاسة النيابة العامة لعملية تصفية األبحاث 

السيما  أن تم تقليص عدد القضايا الرائجة خالل مرحلة البحث بشكل ملحوظ،  العالقة، 

بالنسبة ملحكمة االستئناف بالدار البيضاء ومحكمة االستئناف بفاس وفق ما يوضحه الجدول 

أدناه :

حصيلة أقسام الجرائم املالية على الصعيد الوطني برسم سنة 2019

مجموع القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم املالية

عدد القضايا 
في طور  
املحاكمة 
استئنافيا

عدد القضايا 
في طور 

املحاكمة 
ابتدائيا

عدد القضايا 
في طور 
التحقيق

عدد القضايا 
في طور البحث األقسام

16 5 137 57
 قسم الجرائم املالية  

بمحكمة االستئناف بالدار البيضاء

15 23 38 6 قسم الجرائم املالية بمحكمة االستئناف بفاس

25 31 42 111 قسم الجرائم املالية بمحكمة االستئناف بمراكش

27 37 45 85 قسم الجرائم املالية بمحكمة االستئناف بالرباط

83 96 262 259 املجموع

700 املجموع العام

2- التعاون اإليجابي مع تقارير املجلس األعلى للحسابات :

تعتمــد بالدنــا نظــام الدعــوى املوازيــة الــذي يســمح بتحريــك الدعــوى الجنائيــة بمــوازاة مــع 
ممارســة دعوى التأديب املالي باملحاكم املالية1، فإعماال للمادتين 111 و162 من مدونة املحاكم 
املاليــة، فإنــه كلمــا تبيــن مــن خــالل تدقيــق حســابات املؤسســات الخاضعــة لرقابــة املجلــس األعلــى 
للحســابات، بــأن هنــاك أفعــاال تســتوجب عقوبــة جنائيــة، يرفــع الوكيــل العــام للملــك لــدى املجلــس 
املذكــور األمــر مــن تلقــاء نفســه أو بإيعــاز مــن الرئيــس األول إلــى رئيــس النيابــة العامــة قصــد اتخــاذ مــا 
يــراه مالئمــا، ويشــعر بذلــك الســلطة التــي ينتمــي إليهــا املعنــي باألمــر، كمــا يخبــر رئيــس النيابــة العامــة 

املجلــس بالتدابيــر التــي اتخذهــا.

1- تعتبر املحاكم املالية من آليات املساءلة والرقابة املالية الالحقة، املحدثة من أجل توطيد مبادئ الحكامة الجيدة في مجال التدبير العمومي، 
باإلضافة إلى إحالة كل ما يكشف عنه التدقيق من أفعال جرمية على النيابة العامة من أجل تحريك مسطرة املتابعات القضائية.
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وتعمــل رئاســة النيابــة العامــة علــى إحالــة تقاريــر املجلــس األعلــى للحســابات وتقاريــر املجالــس 
الجهوية للحسابات على النيابة العامة املختصة، بعد دراستها، في نفس اليوم الذي تتوصل فيه 
بهــا، قصــد إجــراء األبحــاث الالزمــة ومتابعــة مرتكبــي األفعــال الجرميــة وإحالتهــم علــى املحكمــة مــن 

أجــل محاكمتهــم طبقــا للقانــون.

2019 أحــال الوكيــل العــام للملــك لــدى املجلــس األعلــى  والجديــر بالذكــر أنــه خــالل ســنة 
للحسابات على رئاسة النيابة العامة 05 ملفات، أربعة منها ال زالت في طور البحث، وملف واحد 
أحيــل علــى التحقيــق، علمــا أن عــدد اإلحــاالت خــالل الفتــرة املمتــدة مــا بيــن ســنة 2017 )الســنة التــي 
عرفــت نقــل اختصاصــات وزيــر العــدل إلــى رئيــس النيابــة العامــة(، وســنة 2019 بلــغ 16 ملفــا، منهــا 
04 ملفــات صــدر فيهــا قــرار قضائــي نهائــي و 03 ملفــات ال زالــت رائجــة أمــام املحكمــة، و02 ملفــان 
معروضــان علــى أنظــار قا�ضــي التحقيــق، و07 ملفــات ال زالــت فــي طــور البحــث. مــع مالحظــة أن هــذا 
النــوع مــن القضايــا يســتغرق وقتــا طويــال فــي البحــث والتحقيــق واملحاكمــة، بالنظــر إلــى مــا تتميــز بــه 
هــذه القضايــا مــن تعقيــد ومــا تتطلبــه مــن دراســة للصفقــات العموميــة والعقــود  وكــم هائــل مــن 
الوثائــق املحاســبية و الخبــرات و املعاينــات وغيرهــا مــن اإلجــراءات التــي يكــون الهــدف منهــا جمــع أدلــة 

اإلثبــات فــي احتــرام تــام لقرينــة البــراءة. 

قضايا املجلس األعلى للحسابات من سنة 2017 إلى سنة 2019 

املآل

القضايا
املحاكمةالتحقيقالبحث

قرار 
نهائي

املجموعالحفظ

القضايا املحالة من طرف املجلس األعلى للحسابات 
في إطار املادة 111 من مدونة املحاكم املالية

07020304-16

القضايــا املحالــة مــن رئاســة النيابــة العامــة فــي إطــار 
تقاريــر  ضــوء  علــى  اللجنــة  بهــا  قامــت  التــي  الدراســة 

للحســابات. األعلــى  املجلــس 
03----03

إضافــة إلــى امللفــات التــي أحيلــت مــن طــرف الســيد الوكيــل العــام للملــك لــدى املجلــس األعلــى 
للحســابات، فقد شــكلت رئاســة النيابة العامة لجنة لدراســة التقارير التي ينشــرها املجلس األعلى 
ســنويا، واســتخراج مــا تتضمنــه مــن أفعــال يمكــن أن تكــون موضوعــا ألبحــاث جنائيــة وإحالتهــا علــى 

النيابــة العامــة املختصــة، حيــث تمــت إحالــة 03 ملفــات برســم ســنة 2019.
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قضايا املجلس األعلى للحسابات برسم سنة 2019

املآل

القضايا
املجموعالحفظاملحاكمةالتحقيقالبحث

القضايــا املحالــة مــن طــرف املجلــس األعلــى للحســابات فــي إطــار 
املــادة 111 مــن مدونــة املحاكــم املاليــة

0401--05

القضايا املحالة من رئاسة النيابة العامة في إطار الدراسة التي 
قامــت بهــا اللجنــة علــى ضــوء تقريــر املجلــس األعلــى للحســابات 

لســنتي 2016 و2017
03---03

3-   إنجاز  تطبيقية معلوماتية لتتبع قضايا الجرائم املالية :

 إلى تجويد عملية تتبع قضايا الجرائم املالية وضمان معالجتها داخل آجال معقولة، 
ً
سعيا

مع تجميع اإلحصائيات املتعلقة بها، فقد أنجزت رئاسة النيابة العامة تطبيقية لتتبع قضايا 

الجرائم املالية، تتضمن كافة املعطيات املتعلقة بامللفات الرائجة أمام أقسام الجرائم املالية، 

خالل مرحلة البحث أو التحقيق أو املحاكمة. وتم تعزيز التطبيقية بنظام لإشعار، يسمح برصد 

امللفات املزمنة، قصد العمل على التنسيق مع النيابة العامة املختصة إلنهاء األبحاث أو تجهيز 

ملفات التحقيق أو املحاكمة.

4- دعم قدرات قضاة أقسام الجرائم املالية :

من أجل تعزيز قدرات قضاة أقسام الجرائم املالية، وتمكينهم من تملك دقيق للمقتضيات 

القانونية واألحكام الرئيسية لالتفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوع مكافحة الفساد، نظمت 

رئاسة النيابة العامة دورة تكوينية لفائدة 20 قاضيا من بين القضاة العاملين بأقسام الجرائم 

املالية، بشراكة مع مجلس أوروبا والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بمقر 

2019 حول »الجريمة االقتصادية واملالية«  أبريل  09 و10  رئاسة النيابة العامة، وذلك يومي 

في إطار برنامج ضمان استدامة الحكم الديمقراطي وحقوق اإلنسان في جنوب البحر األبيض 

املتوسط الذي يسهر على تنزيله مجلس أوروبا.

وتعمل الرئاسة حاليا على التنسيق مع مجموعة من الهيئات والقطاعات لتنظيم تكوين 

2020 موزع  متخصص لفائدة قضاة النيابة العامة بأقسام الجرائم املالية، يمتد طيلة سنة 



التقرير الثالث لرئيس النيابة العامة

356

واملفتشية العامة للمالية  على أربع دورات، وذلك بمشاركة قضاة املجلس األعلى للحسابات، 

وبنك املغرب والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة  واملفتشية العامة لإدارة الترابية، 

ومحاربتها، ووحدة معالجة املعلومات املالية واملختبر العمومي للتجارب، والخزينة العامة.

 - قضايا غسل األموال :
ً
ثالثا

وبالنظر إلى أن  في إطار الجهود التي تبذلها النيابة العامة ملكافحة جرائم غسل األموال، 

، ال من حيث الكم وال من حيث الوسائل والتقنيات 
ً
 ملحوظا

ً
هذا النوع من اإلجرام يعرف تطورا

الحديثة املستعملة في غسل األموال، فإن أي خطة ملكافحة هذه الجرائم وكشفها وتعقب األموال 

املتحصلة منها، تقت�ضي إبداع حلول جديدة واعتماد إجراءات وتدابير فعالة لضمان التطبيق 

األمثل للقوانين الوطنية واملعايير الدولية ذات الصلة، كآلية لردع هذه الجرائم وحماية النظام 

العام املالي واالقتصادي لبالدنا من مخاطرها.

ومن أجل تحقيق هذه الغايات، واستحضارا للمعايير الدولية واملالحظات الواردة في تقرير 

التقييم املتبادل لبالدنا من قبل مجموعة العمل املالي لشمال إفريقيا والشرق األوسط، فإنه تم 

اتخاذ مجموعة من التدابير ذات الصلة وفق ما هو مبين أدناه :

1- توجيه دورية إلى النيابات العامة :

النيابات العامة إلى العمل على   2019 نونبر   14 48س/ر.ن.ع بتاريخ  دعت الدورية عدد 

تفعيل املقتضيات املوضوعية واإلجرائية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب، مع الحرص خاصة على التقيد بمجموعة من التدابير واإلجراءات أهمها :

دراسة نتائج البحث املتعلقة بالجرائم األصلية لجريمة غسل األموال، وإحالة نسخ من • 

املحاضر املنجزة بشأنها على النيابات العامة املختصة بمحاكم الرباط، متى تبين وجود 

قرائن أو عناصر شبهة غسل األموال، وذلك من خالل كمية املحجوز أو قيمة املبالغ 

املحجوزة، وممتلكات املتهمين وممارسة النشاط اإلجرامي في إطار جماعة أو عصابة 

إجرامية ...؛

توجيه تعليمات للشرطة القضائية قصد إجراء األبحاث املالية املوازية، وذلك بجرد • 

املمتلكات  تلك  وعالقة  البنكية،  وحساباتهم  واملنقولة  العقارية  املتهمين  ممتلكات 
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باإلضافة إلى االستعانة بمخرجات التقييم الوطني للمخاطر املرفق بهذه  بالجريمة. 

الدورية، لتوجيه األبحاث نحو الجرائم األصلية ذات املخاطر املرتفعة؛

تكليف الشرطة القضائية بطلب مساعدة وحدة معالجة املعلومات املالية بشأن جمع • 

األدلة واملعلومات التي قد تفيد في البحث، حول الجرائم األصلية وجرائم غسل األموال 

وجريمة تمويل اإلرهاب، السيما بمناسبة إنجاز أبحاث مالية موازية؛

بمناسبة قضايا غسل األموال وتمويل اإلرهاب •  تفعيل إجراءات الحجز والتجميد، 

والجرائم األصلية. مع جعلها قاصرة على األموال ذات الصلة بالجريمة واحترام حقوق 

الغير حسن النية. وذلك بعد إجراء األبحاث املالية املوازية الالزمة، التي تسمح بالتحقق 

من قيمة األموال ذات الصلة بالجريمة. مع تقديم ملتمسات للمحكمة من أجل الحكم 

بمصادرتها في الحاالت التي يسمح بها القانون؛

بتوجيه إنابات قضائية وشكايات رسمية وطلبات •  تفعيل إجراءات التعاون الدولي، 

تسليم املجرمين إلى الدول املعنية. والحرص في نفس الوقت، على إنجاز طلبات التعاون 

القضائي الواردة بالسرعة والفاعلية الالزمتين.

وضع نظام معلوماتي خاص بقضايا غسل األموال على مستوى املحكمة    -2

اإلبتدائية ومحكمة االستئناف بالرباط :

في إطار مواكبة مشروع رقمنة املحاكم وما له من دور أسا�ضي في تحقيق النجاعة وتجويد 

الخدمة القضائية وتحقيق الفعالية، تم وضع تطبيقية معلوماتية خاصة بقضايا غسل األموال 

باعتبارهما  التي تتم معالجتها على مستوى املحكمة االبتدائية ومحكمة االستئناف بالرباط، 

املحكمتان املختصتان وطنيا في جرائم غسل األموال.

ويهدف هذا املشروع إلى تسهيل معالجة ملفات قضايا جرائم غسل األموال وتحيينها 

حيث تتضمن التطبيقية كافة املعطيات املتعلقة بملفات  وتجميع اإلحصائيات املتعلقة بها. 

غسل األموال الرائجة أمام هاتين املحكمتين، خالل مرحلة البحث أو التحقيق أو املحاكمة. وتم 

تدعيم التطبيقية بنظام لإشعار يسمح برصد امللفات املزمنة، قصد العمل على التنسيق مع 

النيابة العامة املختصة إلنهاء األبحاث، وتجهيز ملفات التحقيق أو املحاكمة. 
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3- إعداد دليل استرشادي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب وتعقب األموال ذات الصلة وحجزها :

في إطار استراتيجية رئاسة النيابة العامة ملباشرة مهامها التأطيرية والتوجيهية لقضاة 
النيابة العامة تم الشروع في إعداد دليل استرشادي حول تقنيات البحث والتحري في جرائم 
 دقيقا لتقنيات البحث والتحقيق في هذه الجرائم، وكذا في 

ً
األموال، ويتضمن هذا الدليل وصفا

جرائم تمويل االرهاب، مع تعقب األموال ذات الصلة وحجزها وتجميدها ومصادرتها، وتحديد 
مهام كل السلطات املعنية بذلك واملمارسات الجيدة بهذا الشأن. 

على املالحظات الواردة في تقرير التقييم املتبادل للمملكة  وتم إعداد هذا الدليل بناء 
 MENA( الصادر عن مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  املغربية، 
مكافحة هذه  إجراءات  بشأن  استرشادية،  بعدم وجود دالئل  املتعلقة  تلك  السيما   .)FATF

الجريمة وتعقب األموال املتحصلة منها ومصادرتها.

يتعلق  فيما  القانون،  إنفاذ  القضاة وجهات  الرفع من قدرات  إلى  الدليل  ويهدف هذا 
باإلجراءات والتقنيات الواجب سلوكها في شأن تعقب األموال ذات الصلة بجريمة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب وحجزها وتجميدها ومصادرتها.

4- النجاعة والفعالية في معالجة قضايا غسل األموال :

دينامية أكبر ملعالجة قضايا غسل األموال وتصفية  تدعيما للجهود الرامية إلى إعطاء 

األبحاث املتعلقة بها، واصلت رئاسة النيابة العامة التنسيق مع النيابة العامة لدى املحكمة 

اإلبتدائية بالرباط في تتبع هذه القضايا، بغية القضاء على املخلف من األبحاث، وتجهيز ملفات 

التحقيق واملحاكمة والبت فيها داخل أجل معقول. وقد كان من نتائج هذه الجهود أن تم إنهاء 

2017، بحيث لم يتبق خالل مرحلة  إلى   2011 األبحاث التي كانت عالقة برسم السنوات من 

البحث إال )06( ملفات عن سنة 2017 و)36( ملفا عن سنة 2018 و)190( ملفا عن سنة 2019.

 كبيرا في عدد إحاالت النيابات العامة على 
ً
ومن جهة أخرى فقد عرفت سنة 2019 ارتفاعا

املحكمة االبتدائية بالرباط، وفتح متابعات من أجل جنح غسل األموال، فبعد أن كان املعدل 

السنوي لإحاالت الصادرة عن النيابة العامة خالل السنوات املاضية، يتراوح ما بين ثمانية الى 

ثالثين إحالة، وبعد أن سجلت أربعون إحالة سنة 2018، تم خالل سنة 2019 إجراء ما مجموعه 

.
ً
187 إحالة. ويرجع ذلك إلى تطبيق دورية رئيس النيابة العامة رقم 48، املشار إليها سابقا
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وفيما يتعلق باألحكام الصادرة في قضايا غسل األموال، فقد أدت جهود تجهيز امللفات إلى 

مواصلة النتائج اإليجابية املحققة على هذا املستوى، فبعدما سجلت سنة 2018 ما مجموعه 

 في قضايا غسل األموال. وهو رقم قيا�ضي 
ً
 قضائيا

ً
21 حكما، عرفت سنة 2019 صدور 33 حكما

إذا قورن بعدد األحكام التي صدرت خالل السنوات السابقة عن سنة 2018، حيث لم يتجاوز 

مجموع األحكام الصادرة خالل عشر سنوات ثمانية أحكام.

قضايا غسل األموال سنة 2019

املخلف عن 
2018

املسجل 
خالل سنة 

2019

في طور 
البحث

الحفظ
عدم 

االختصاص

التحقيق
قيد 

املحاكمة
القضايا 
املحكومة رائج

عدم 
املتابعة

7320819025010510
1733

50

 - حماية امللكية العقارية :
ً
رابعا

استحضارا للرسالة املولوية السامية املوجهة إلى السيد وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016 

بشأن التصدي الفوري ألفعال االستيالء على عقارات الغير، ومواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة، 

من خالل اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وتشريعية وتنظيمية وعملية لهذه الغاية. فقد أضحى 

االلتزام بحماية امللكية العقارية أحد أولويات تنفيذ السياسة الجنائية التي تضّمنها املنشور 

األول الصادر عن السيد رئيس النيابة العامة، والذي حث فيه جميع املسؤولين القضائيين على 

النيابات العامة من أجل تكثيف جهودهم لتنفيذها بالحزم والصرامة الالزمين.

وبالنظر ملا للملكية العقارية من أهمية بالغة في توفير األمن االجتماعي، وتحقيق التنمية 

القانونية  واإلكراهات  اإلشكاالت  ملختلف  املؤسساتية  املعالجة  تميزت  فقد  االقتصادية، 

والعملية التي يعرفها هذا املوضوع، بتظافر جهود كل القطاعات املعنية، سواء منها الحكومية 

أو التشريعية أو القضائية. والتعاون فيما بينها، كل بحسب موقعه واختصاصه، باعتباره يندرج 

ضمن السياسات العامة للدولة الرامية إلى ضمان األمن العقاري وتشجيع االستثمار.

أسفرت عن صدور  بمواكبة تشريعية لهذا املوضوع،   ،2019 فقد تميزت سنة  ولذلك، 

بعض املستجدات القانونية التي عدلت بعض مضامين السياسة الجنائية الوطنية سواء من 
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حيث القواعد املوضوعية في مجموعة القانون الجنائي أو على مستوى القواعد اإلجرائية في 

قانون املسطرة الجنائية. ويتعلق األمر بكل من القانون رقم 32.18 القا�ضي بتغيير وتتميم قانون 

املسطرة الجنائية، والقانون رقم 33.18 القا�ضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

 أكبر من الصالحيات 
ً
ويالحظ أن هذين اإلطارين القانونيين قد خوال للنيابة العامة هامشا

يمكن بشأنها تحريك الدعوى  عبر استحداث جرائم جديدة،  سواء  لحماية امللكية العقارية، 

كتزوير األوراق الرسمية أو العرفية  على أمالك الغير،   العمومية ومتابعة مرتكبي االستيالء 

أو الوثائق اإلدارية والشهادات متى انصب موضوعها على امللكية العقارية1، أو عبر تمكين النيابة 

العامة من إصدار أوامر قضائية بعقل العقارات كلما تعلق األمر بجريمة من الجرائم التي تمس 

بالحق في امللكية العقارية2.

وسيرا على نفس النهج الذي اتخذته رئاسة النيابة العامة في إطار تعزيز الحماية القانونية 

للحق في امللكية، عملت على تعميم رسالة دورية حول موضوع »عقل العقارات« على املسؤولين 

القضائيين على النيابة العامة تحت عدد 32 س/ ر.ن.ع وتاريخ 13 سبتمبر 2019. لتعريفهم، من 

جهة، باملستجدات القانونية الجديدة املتضمنة في القانون رقم 32.18. ومن جهة أخرى لحثهم 

على إيالء العناية الالزمة للطلبات املقدمة لهم من طرف املشتكين املتضررين من االعتداء على 

ملكيتهم العقارية. مع املبادرة إلى تقديم طلبات وملتمسات عقل العقارات إلى الجهات القضائية 

املختصة، كلما تعلق األمر بجريمة من الجرائم املاسة بحق امللكية العقارية. ومراعاة دورهم في 

طلب رفع العقل، في األحوال التي يثبت فيها عدم املساس بهذا الحق.

1-  فحسب املادتين 1 و2 من القانون رقم 33.18، فقد تم تعديل الفصول 352 و353 و1-359 من مجموعة القانون الجنائي.
 100.000 إلى عشرين سنة وغرامة من  »يعاقب بالسجن من عشر   : يلي  تتضمن ما   352  وبالتالي أضحت الصياغة الجديدة للفصل 

إلى 200.000 درهم كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى الوسائل اآلتية : 
− وضع توقيعات مزورة؛

− تغيير املحرر أو الكتابة أو التوقيع؛
− وضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين؛

− كتابة إضافية أو مقحمة في السجالت أو املحررات العمومية، بعد تمام تحريرها أو اختتامها«.
فيما أضحى الفصل 353 ينص على ما يلي : »يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000إلى 200.000 درهم كل قاض أو 
موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما 
بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أماله األطراف املعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف 

بها لديه، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها«.
أما بخصوص الفصل 1-359 ينص على أنه : »استثناء من احكام الفصل 358 أعاله، يعاقب بالعقوبات املقررة في الفصلين 352 و353 من 
هذا القانون، كل محام مؤهل قانونا لتحرير العقود الثابتة التاريخ طبقا للمادة 4 من القانون رقم 39.08 املتعلق بمدونة الحقوق العينية، 

ارتكب أحد األفعال املنصوص عليها في الفصلين املذكورين«.
2 -أنظر املواد 40 و49 و104 و299 و366 و390 من القانون رقم 32.18.
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وفيما يلي، إحصائيات بخصوص تفعيل مسطرة عقل العقارات املنجزة من قبل النيابات 

العامة برسم سنة 2019.

 عدد الطلبات
 أو امللتمسات املقدمة

عدد الطعون املنجزةالطلبات املرفوضةالطلبات املقبولة

171611املجموع العام

كما أسفرت الجهود املبذولة من طرف قضاة النيابة العامة، تحت إشراف رئاسة النيابة 

خاصة فيما يتعلق بتحريك املتابعات في حق املعتدين على  على تحقيق نتائج هاّمة.  العامة، 

امللكيات العقارية، ومعالجة الشكايات ذات الصلة باالستيالء على عقارات األجانب، بحيث إن 

7 منها فقط، ظلت قيد البحث التمهيدي من أصل 41 قضية رائجة خالل هذه السنة.

املتصلة  الجرائم  في  واملتابعات  األبحاث  حول  إحصائيات  أسفله،  الجدول  ويتضمن 

باالستيالء على امللكية العقارية الرائجة خالل سنة 2019.

في مرحلة 
البحث

في مرحلة 
التحقيق

الرائجة 
في املرحلة 
االبتدائية

الرائجة 
في املرحلة 
االستئنافية

في مرحلة 
النقض

املجموع

040708150236عدد القضايا

 مقارنة بالسنة السابقة 
ً
ومما يالحظ، أن هذا النوع من القضايا الرائجة قد عرف تراجعا

2018، بحيث انخفض إجمالي القضايا من 48 إلى 36 قضية.
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وفيما يلي، جدول يتضمن تفصيال لهذه القضايا الرائجة بحسب الدوائر القضائية :

الدائرة القضائية عدد القضايا الرائجةالدائرة القضائية 
عدد القضايا 

الرائجة

01محكمة االستئناف بأكادير04محكمة االستئناف بالرباط

02محكمة االستئناف بوجدة03محكمة االستئناف بالقنيطرة

01محكمة االستئناف بالناظور11محكمة االستئناف بالدار البيضاء

02محكمة االستئناف ببني مالل05محكمة االستئناف بآسفي

03محكمة االستئناف بطنجة01محكمة االستئناف بمراكش

01محكمة االستئناف بتطوان02محكمة االستئناف بفاس

36املجموع
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املحور الرابع- حماية األمن والنظام العامين وسالمة األشخاص:

وإن اختلفت من  أقر التشريع املغربي نظاما للعدالة الجنائية تتكامل فيه أجهزة عدة، 

، يتجلى في حماية أمن املجتمع 
ً
 موحدا

ً
حيث طبيعتها أو السلطة التي تتبع لها، إال أن لها هدفا

وصون نظامه العام، ومكافحة وزجر جميع األفعال اإلجرامية ملا تحدثه من اضطراب اجتماعي.

تضطلع بأدوار محورية في حماية أمن املجتمع والذود  ومن جهتها فإن النيابة العامة، 

باعتبارها مؤسسة تمثل املجتمع أمام  عن النظام العام، من خالل الصالحيات املسندة لها، 

مع  ومالحقة مرتكبي الجرائم،  ولها اختصاص أصيل في إقامة الدعاوى العمومية،   املحاكم، 

ما يقتضيه ذلك من إشراف على أعمال الشرطة القضائية، وضمان احترام الشرعية اإلجرائية، 

وممارسة الطعون في األحكام، وكذا اإلشراف على تنفيذ املقررات القضائية.

ويشكل التصدي للجرائم التي تمس النظام واألمن العامين، وتخلق الهلع والفزع في نفوس 

وتضعها النيابة العامة ضمن أولوياتها.  محور اهتمامات السياسة الجنائية.  أفراد املجتمع، 

كال من  في إطار تظافر جهود مختلف األجهزة املعنية،  وتباشر اختصاصاتها في هذا الصدد، 

موقع اختصاصه، وبما يمكن من تحقيق الحماية الواجبة للمواطنين وضمان سالمتهم وسالمة 

املجتمع.

عن جهود   2019 تكشف مختلف اإلحصائيات املسجلة برسم سنة  وفي هذا اإلطار، 

جبارة قامت بها مختلف أجهزة العدالة الجنائية، من نيابة عامة، وشرطة قضائية بمختلف 

تصنيفاتها، تروم حماية الفرد واملجتمع في أمنه واستقراره.

وهكذا، فقد تمكنت الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة لألمن الوطني خالل 

مذكرة بحث   60.029 كما تم تحرير  134.840 شخصا مبحوثا عنه.  هذه السنة من إيقاف 

جديدة. وتم وضع 397.861 شخصا )راشدا( تحت تدابير الحراسة النظرية، الى جانب 95.799 

شخصا قدموا في حالة سراح لالشتباه في ارتكابهم ألفعال مخالفة للقانون. وتم إنجاز 297.362 

محضرا أحيلت على النيابات العامة في شكل معلومات قضائية1. وفي هذا الصدد يالحظ أنه في 

2019 مقارنة بسنة  الوقت الذي انخفض فيه عدد األشخاص املوقوفين املبحوث عنهم سنة 

1-  إحصائيات مقدمة من طرف املديرية العامة لألمن الوطني لسنة 2019.
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2018 بنسبة ناقص 11,8 %. وكذا عدد املقدمين إلى النيابة العامة في حالة سراح بنسبة ناقص 

1,6 %. يسجل ارتفاع عدد األشخاص املوضوعين رهن الحراسة النظرية املقدمين إلى النيابة 

العامة بنسبة 15 %.

أما بخصوص املكتب املركزي لألبحاث القضائية التابع للمديرية العامة ملراقبة التراب 

الوطني، فقد مكنت جهوده املبذولة على مستوى مكافحة الجرائم الخطيرة، كالجرائم اإلرهابية، 

 رهن الحراسة النظرية،  ومن إيقاف 
ً
 راشدا

ً
واالتجار الدولي في املخدرات، من وضع 332 شخصا

 عنهم، وتحرير 54 مذكرة بحث على الصعيد الوطني1.
ً
 مبحوثا

ً
35 شخصا

ويسجل بهذا الخصوص أن عدد املوقوفين في هذا اإلطار  ارتفع خالل سنة 2019 مقارنة مع 

 سنة 2018 بنسبة 59,1 %. كما ارتفع عدد األشخاص املوضوعين رهن الحراسة النظرية بنسبة 

.% 34,4

إحصائيات املكتب املركزي لألبحاث القضائية التابع للمديرية العامة ملراقبة التراب الوطني

نسبة التطور20182019

59.1 %2235املوقوفون

34.4 %247332املوضوعون رهن الحراسة النظرية

54.28 %3554عدد مذكرات البحث

كما قامت الشرطة القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك امللكي بوضع 59.142 شخصا 

 في حالة سراح، إلى 
ً
)راشدا( تحت تدابير الحراسة النظرية، قدموا، إلى جانب 63.942 شخصا

النيابات العامة لتورطهم في ارتكاب أفعال جرمية. كما تم إيقاف 8.929 شخصا مبحوثا عنه. 

وتم تحرير 20.313 مذكرة بحث جديدة سنة 2019، من بينها 5 مذكرات على الصعيد الدولي2. 

وفي هذا الصدد يالحظ أن األشخاص املوقوفين من طرف هذه املصالح تراجع سنة 2019 مقارنة 

سواء  كما تراجع عدد املقدمين إلى النيابة العامة،   .%-22,06 بنسبة ناقص   2018 مع سنة 

 املوضوعين رهن الحراسة النظرية أو املقدمين في حالة سراح على التوالي بنسبة ناقص 6,1 % 

وناقص 1,06 %.

1 - إحصائيات مقدمة من طرف املديرية العامة ملراقبة التراب الوطني لسنة 2019.
2-  إحصائيات مقدمة من طرف القيادة العليا للدرك امللكي لسنة 2019.
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إن حجم الجهود املبذولة من طرف الشرطة القضائية لضبط املخلين بضوابط التعايش 

ال يجب تقديره من خالل قراءة  وكذا بأمن املجتمع وأفراده،  السليم وباحترام حقوق الغير، 

بل إن األمر يستدعي تقدير الحرص الدؤوب لهذه  مجردة لألرقام واالحصائيات ذات الصلة، 

املصالح على مستوى آداء مهامها في هذا اإلطار، في تالزم تام بين حق املجتمع في أمانه واستقراره، 

ومنها على وجه  قانونا،  املحددة  بالضوابط  االلتزام  املجرمين مع  وإيقاف  وفي واجب ضبط 

الخصوص إحالتهم على النيابات العامة باملحاكم التخاذ القرارات املناسبة في شأنهم بعد إعمال 

سلطة املالءمة الواجبة.

وفي هذا الصدد، البد من اإلشارة إلى أن الجرائم التي صدرت في شأنها قرارات قضائية إما 

باإليداع في السجن رهن االعتقال االحتياطي، أو باإليداع في السجن لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية 

تختلف بين جرائم تتعلق باألموال والعنف ضد األشخاص، وجرائم ترتكب ضد األمن العام 

ومخلة بنظام األسرة واألخالق العامة. ويتضح من خالل الجدول أدناه أن مجموع الوافدين على 

املؤسسات السجنية برسم سنة 2019 بلغ 112.540 شخصا، أغلبهم من أجل الجنح والجنايات 

املتعلقة باألموال )بنسبة 27,3 %(، ومن أجل اإلتجار واستهالك املخدرات )بنسبة 25 %(.

توزيع الوافدين على املؤسسات السجنية1 حسب نوع الجريمة سنة 2019

العددأنواع الجرائم

30.748الجنح و الجنايات املتعلقة باألموال

28.057االتجار و استهالك املخدرات

410قضايا اإلرهاب

13.011الجنح و الجنايات املرتكبة ضد األشخاص 

12.146الجنح و الجنايات املتعلقة بنظام األسرة و األخالق العامة

9.501الجنح و الجنايات املرتكبة ضد األمن العام و النظام العام

18.667جرائم أخرى مختلفة

112.540املجموع العام

1 - يقصد بالوافدين البالغ عددهم 112.540 خالل سنة 2019 املجموع العام لألشخاص الذين ولجوا إلى املؤسسات السجنية خالل السنة، 
بمن فيهم املحكومون نهائيا في حالة سراح الذين نفذت في حقهم العقوبة السالبة للحرية وكذلك املكرهون بدنيا. أما األشخاص املعتقلون 

من طرف األجهزة القضائية قبل صدور حكم في القضية فقد بلغ عددهم 107.402.
  - املصدر املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.
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وفيما يلي تفصيل ألهم املتابعات التي باشرتها النيابات العامة سنة 2019 في إطار أولويات 

السياسة الجنائية، مصنفة بحسب أنواع الجرائم املرتكبة :

 - مكافحة الجرائم اإلرهابية :
ً
أوال

تعمل رئاسة النيابة العامة على تتبع قضايا اإلرهاب من خالل التنسيق مع النيابة العامة 

لدى محكمة االستئناف بالرباط باعتبارها صاحبة االختصاص الوطني في هذا الصنف من 

الى جانب تتبع القضايا املرتبطة بالجماعات الدينية املتطرفة مع النيابات العامة  القضايا، 

وكذا تتبع قضايا التهديدات بأعمال إرهابية التي توجه ضد أشخاص   لدى مختلف املحاكم، 

أو مؤسسات عمومية أو خاصة.

قضية تتعلق بقضايا اإلرهاب والتطرف.   302 سجل ما مجموعه   ،2019  وخالل سنة 
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422 شخصا أمام النيابة العامة، حيث أسفر البحث معهم على تورط عدد  تم خاللها تقديم 

منهم في ارتكاب أفعال إرهابية. فيما اتخذ قرار الحفظ في شأن 13,50 % منهم، كما توضح ذلك 

املعطيات اإلحصائية أدناه : 

2019

302عدد القضايا املسجلة

422عدد األشخاص املشتبه فيهم

358عدد األشخاص في طور التحقيق أو املتابعين

57عدد األشخاص املتخذ في حقهم قرار الحفظ

7عدد األشخاص الذين ال زالوا في طور البحث

. وهو ما يؤكده عدد األشخاص 
ً
وباستقراء هذه األرقام، يتضح أن خطر اإلرهاب مازال قائما

املتابعين في القضايا اإلرهابية املسجلة خالل سنة 2019 والذي بلغ نحو 358 شخصا متابعا، أي 

بزيادة تصل إلى حوالي 30 % باملقارنة مع السنة املاضية )عدد األشخاص املتابعين سنة 2018 

.)
ً
هو 222 1 شخصا

إلعداد  عصابة  وتكوين  باإلرهاب  اإلشادة  تصدرت  فقد  األخيرة،  السنوات  غرار  وعلى 

وارتكاب أفعال إرهابية وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، قائمة الجرائم اإلرهابية 

املرتكبة خالل هذه السنة. مع تسجيل ارتفاع في عدد األشخاص املتابعين من أجل هذه التهم. 

وهذا راجع إلى ارتفاع مجموع عدد األشخاص املتورطين في قضايا اإلرهاب سنة 2019 من جهة، 

وإلى مواصلة األفراد والخاليا اإلرهابية، استغالل شبكة االنترنيت في مجال االستقطاب ونشر 

الفكر املتطرف وفي الترويج والدعاية ألفعالهم اإلجرامية والتحريض عليها من جهة أخرى. حيث 

الزالت مواقع التواصل االجتماعي على شبكة االنترنيت تشكل الفضاء املثالي الذي تمارس عبره 

املجموعات اإلرهابية أنشطتها.

ويبين الجدول التالي توزيع األفعال اإلرهابية خالل سنة 2019 حسب التهم املوجهة في حق 

األشخاص املتورطين في ارتكابها :

1- التقرير الثاني لرئاسة النيابة العامة، ص. : 254.
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عدد األشخاص املتابعين1الجرائم

283اإلشادة باإلرهاب 

240تكوين عصابة إلعداد وارتكاب أفعال إرهابية

191التحريض وإقناع الغير باالنضمام إلى منظمة إرهابية

50عدم التبليغ عن جريمة إرهابية

43تمويل اإلرهاب

37حيازة أو استعمال أو صناعة أو تخزين أسلحة أو مواد متفجرة

34محاولة االلتحاق بتنظيم إرهابي 

22تجنيد أو تدريب أو تكوين أو تلقي تدريب الرتكاب أفعال إرهابية

16االعتداء على األشخاص واملس بسالمتهم

4االلتحاق بتنظيم إرهابي

ويتضح من خالل الجدول أعاله، تسجيل ارتكاب مجموعة من الجرائم اإلرهابية الخطيرة، 

على حياة األشخاص واملس  من قبيل حيازة واستعمال األسلحة النارية أو الذخائر واالعتداء 

بسالمتهم وااللتحاق ومحاولة االلتحاق بتنظيم إرهابي. وهي الجرائم التي عرفت كذلك منحى 

 خالل سنة 2019 باملقارنة مع السنة املاضية.
ً
تصاعديا

وبالنظر ملا تشكله الجريمة اإلرهابية بشكل عام من تهديد استثنائي ألمن اململكة وسالمة 

مؤسساتها ومواطنيها، فقد أصدرت محكمة االستئناف بالرباط عدة قرارات تضمنت عقوبات 

محاكمة  عرفت  السنة  هذه  وأن  خصوصا  املرتكبة،  األفعال  خطورة  مع  تتناسب  صارمة 

األشخاص املتورطين في العملية اإلرهابية املرتكبة بمنطقة أمليل نواحي مدينة مراكش )املعروفة 

بقضية شمهروش(، حيث صدر في حق أربعة أشخاص منهم قرار ق�ضى بعقوبة اإلعدام.

وفيما يلي األحكام الصادرة في حق األشخاص املتابعين من أجل ارتكاب أفعال إرهابية 

خالل سنة 2019 مع اإلشارة إلى أن 240 شخصا ال زالوا في طور التحقيق :

1-  إن ارتفاع األرقام الواردة في الجدول، مرده كون بعض املتهمين ارتكبوا عدة أفعال في نفس الوقت.
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عدد األشخاصالعقوبة

4اإلعدام

110الحبس النافذ

1الحبس موقوف التنفيذ

3البراءة

وهي األرقام التي تؤكد أن أكثر من 97 % من األشخاص املحكوم عليهم في قضايا اإلرهاب 

برسم سنة 2019 تمت إدانتهم بعقوبات سالبة للحرية.

إعداد تطبيقية معلوماتية لتتبع قضايا اإلرهاب :	 

أعدت رئاسة النيابة العامة تطبيقية معلوماتية حول قضايا اإلرهاب التي يتم معالجتها 

وتهدف هذه التطبيقية إلى تسهيل معالجة وتتبع  على مستوى محكمة االستئناف بالرباط. 

حيث إنها تتضمن كافة املعطيات  وتجميع اإلحصائيات املتعلقة بها،  ملفات قضايا اإلرهاب، 

 املتعلقة بملفات اإلرهاب الرائجة سواء خالل مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق اإلعدادي 

أو املحاكمة. وتم تدعيم التطبيقية بنظام لإشعار يسمح برصد امللفات املزمنة، قصد العمل 

على التنسيق مع النيابة العامة املختصة إلنهاء األبحاث، وتجهيز ملفات التحقيق أو املحاكمة. 

ثانياثانيا -  - مكافحةمكافحة  الجرائمالجرائم  املرتكبةاملرتكبة  ضدضد  األشخاصاألشخاص : :

نادت مواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بضمان حق كل فرد في الحياة والحرية، وفي 

األمان على شخصه )املادة3(. مؤكدة أن الناس سواء أمام القانون، ومن حقهم التمتع بحمايته 

دونما تمييز )املادة7(. وال يجوز تعريض أيا منهم للتدخل التعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون 

أسرته أو مسكنه أو مراسالته، وال لحمالت تمس شرفه وسمعته )املادة 12(. وهي نفس املبادئ 

التي شدد عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية بمقت�ضى مواده 6 و17 و26.

وقد تولى القانون األسا�ضي للمملكة دسترة هذه الحقوق بمقت�ضى الفصول من 20 إلى 30 

من الباب الثاني املتعلق بالحريات والحقوق األساسية من الدستور 2011. كما كرست الفصول 

من 392 إلى 424 من مجموعة القانون الجنائي الحماية الواجبة للحقوق األساسية لألشخاص. 
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وفي األمان على شخصهم وممتلكاتهم،  ونصت على عدم املساس بحريتهم وبحقهم في الحياة، 

وضمان عدم تعريضهم للتمييز أيا كان شكله أو سببه.

وفي هذا الصدد، البد من اإلشارة إلى أن الجرائم املرتكبة ضد األشخاص شهدت خالل 

7,8+%. حيث انتقل  ، بمعدل زيادة سنوي يقدر ب 
ً
 مضطردا

ً
السنوات الثمانية األخيرة تطورا

عدد القضايا ذات الصلة من 99.715 قضية سنة 2012 إلى 151.346 قضية خالل سنة 2019. 

يوازيه ارتفاع لعدد األشخاص املتابعين في إطار هذه القضايا خالل نفس الفترة، يقدر بنسبة 

.% 48,5

ويالحظ في هذا الخصوص أن القضايا املسجلة حول الجنايات والجنح املرتكبة ضد 

تقدر نسبته ب 6,11 %   مقارنة مع سنة 2018، 
ً
األشخاص برسم سنة 2019، عرفت ارتفاعا

يقابله ارتفاع لعدد املتابعين من أجل هذه القضايا يقدر بنسبة 10 %. 
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الجنايات والجنح املرتكبة ضد األشخاص خالل سنة 2019

عدد املتابعينالقضايا املسجلةالجرائم

319421القتل العمد

337430محاولة القتل العمد

554733االختطاف و االحتجاز

1111التسميم

180241الضرب والجرح املف�ضي إلي املوت دون نية إحداثه

546745الضرب والجرح املف�ضي إلى عاهة مستديمة

910الضرب والجرح و العنف ضد األصول الناتج عنه وفاة

2931إضرام النار املؤدي إلى إيذاء أو وفاة األشخاص

10.53411.286العنف في حق األصول

30.96539.736الضرب والجرح الذي تتجاوز مدة العجز فيه عشرين يوما

34.12241.660الضرب والجرح الذي لم تتجاوز مدة العجز فيه عشرين يوما

21.60826.456الضرب والجرح بواسطة السالح

2.4423.299املساهمة في املشاجرات

1.4411.488القتل الخطأ

23.19125.425الجرح الخطأ

18.16321.041التهديد

5.6376.741الهجوم على مسكن الغير

530612املس بالحياة الخاصة لألفراد )1/447 - 3/744 (

583711الوشاية الكاذبة

35املساعدة على االنتحار

1826افشاء السر املنهي

1132التمييز

113148االمساك العمدي عن تقديم املساعدة لشخص في خطر

151.346181.288املجموع

وهكذا، فإن عدد القضايا التي فتحت فيها النيابات العامة متابعات في مواجهة 181.288 

151.346 قضية خالل سنة  بلغ  شخصا يشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح ضد األشخاص، 

2019. ويمكن بسط مجموعة من االستنتاجات بشأنها أهمها كالتالي :
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نسبة  األشخاص  املرتكبة ضد  الجنايات  املصنفة ضمن  الخطيرة  الجرائم  تشكل   •

1.31 % من مجموع الجرائم ذات الصلة، وهي جرائم من قبيل القتل العمد  ضئيلة ال تتعدى 

 مقارنة مع سنة 2018. فيما تشكل الجرائم 
ً
 ملحوظا

ً
ومحاولته أو التسميم. التي لم تعرف تطورا

األقل خطورة واملصنفة ضمن الجنح النسبة األكبر، خاصة جريمة الضرب والجرح. إذ تصل إلى 

أكثر من 57 % من مجموع الجرائم املرتكبة )86.695 قضية(. علما أن القضايا املسجلة في إطار 

هذه الجريمة عرفت ارتفاعا خالل سنة 2019 مقارنة مع سنة 2018 تقدر نسبته ب 11 %.
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سجل خالل سنة 2019 ما مجموعه 10.534 قضية عنف ضد األصول، أي ما يشكل   • 

2018. مما  9,4 % مقارنة مع سنة  6.96 % من مجموع القضايا املسجلة، وزيادة تقدر بنسبة 

وما تخلفه من آثار وخيمة على األسرة  يستدعي االنتباه إلى وقع هذه الجريمة على املجتمع، 

بالتحديد، فضال عن أن األمر يقت�ضي االنتباه أيضا إلى الوضعية النفسية للمتابعين في إطار هذه 

 للحد من ارتكابها.
ً
الجريمة والتي تعكس اضطرابا خطيرا يقت�ضي باألساس معالجته وقائيا

•  شهدت جنحة املس بالحياة الخاصة لألفراد، والتي تعتبر جريمة جديدة مضافة إلى 

من القانون الجنائي1،   3/447 إلى   1/447 الباب املتعلق بجنح األشخاص بمقت�ضى الفصول 

قضية توبع   152 حيث سجلت   ،2018 مقارنة بالعدد املسجل خالل سنة   
ً
ملحوظا  

ً
ارتفاعا

. وهو 
ً
612 شخصا 2019 توبع فيها  530 قضية خالل سنة  ، مقابل تسجيل 

ً
165 شخصا فيها 

ما يعكس تفاعل النيابات العامة مع هذا املستجد التشريعي الذي شكل موضوع دورية رئاسة 

حول التصدي لالعتداءات املاسة   ،2018 دجنبر   06 ن.ع وتاريخ  48/ر.  النيابة العامة عدد 

بالحياة الخاصة لألفراد، والتي أضحت وسائل االتصال الحديثة ووسائط التواصل االجتماعي 

تشكل بيئة خصبة النتهاكها.

1- تمم باملادة الخامسة من القانون رقم 103.13 املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ) 22 فبراير 2018(.
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ثالثا- مكافحة الجرائم املرتكبة ضد األموال :

إلى   505 أفردت مجموعة القانون الجنائي للجرائم املرتكبة ضد األموال الفصول من 

منقولة  مهما كانت طبيعتها،  وهي مواد تضفي الحماية القانونية لألموال،  املكرر مرتين.   607 

أم عقارية، من كل االعتداءات التي تطالها، سواء بالسلب أو االحتيال أو التخريب واالتالف.

الفصول ضد كل مخالف  بتطبيق هذه  املحاكم  العامة على مستوى  النيابات  وتلتزم 

بناء على املعلومات أو التقارير التي   
ً
أو تلقائيا إما بناء على شكايات من املتضررين،  ألحكامها، 

تتوصل بها.

 
ً
شخصا  30.748 إيداع  تم   2019 أنه خالل سنة  إلى  اإلشارة  تجدر  الصدد،  وفي هذا 

من أجل تورطهم في ارتكاب جنح أو جنايات  باملؤسسات السجنية رهن االعتقال االحتياطي، 

متعلقة باألموال، أي ما يوازي 28.6 % من مجموع املعتقلين االحتياطيين الوافدين على السجون.

كما أن مجموع القضايا املسجلة خالل نفس السنة حول مكافحة جرائم األموال بلغ 

78.638 قضية، توبع فيها 92.482 شخصا، أغلبيتهم من أجل قضايا السرقة بنسبة 58 %. 

هو  وكما  األخيرة،  الثمانية  السنوات  القضايا خالل  من  النوع  هذا  تطور  وبخصوص 

 تقدر نسبته بناقص 
ً
 مستمرا

ً
2015 يعرف تراجعا  مبين في املبيان أعاله، يالحظ أنه منذ سنة 

ويعود هذا   .% 13.2 بنسبة ناقص   2018 وبلغ ذروته سنة   ،2019 مقارنة مع سنة   ،% 17.80
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التراجع باألساس إلى انخفاض عدد الجرائم املتعلقة بالسرقة، باعتبارها تحقق على مر السنوات 

ويجسد هذا التراجع  النسبة األعلى من بين مجموع الجرائم املرتكبة ضد األموال.  املذكورة، 

يقت�ضي التوقف عنده واستخالص وتقييم أسبابه في تقاطع تام مع مختلف   
ً
إيجابيا  

ً
مؤشرا

املتدخلين واملعنيين، بغية امل�ضي في تكريسه عبر السنوات املقبلة1.

وفيما يلي جدول تفصيلي حول أهم جرائم األموال التي فتحت فيها قضايا خالل سنة 

: 2019

الجنايات والجنح املرتكبة ضد األموال خالل سنة 2019

عدد املتابعينالقضايا املسجلةالجرائم

8.73412.047السرقة املوصوفة

474621إخفاء األشياء املتحصل عليها من جناية

737894إضرام النار العمدي

61129التخريب

90129عرقلة السير ) الفصل 591 من ق.ج (

8.1319.389النصب

3.5894.114خيانة االمانة

1.7902.163إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة 

1.0191.295التصرف بسوء نية في تركة أو في مال مشترك

315362تبديد محجوز

28.46031.394السرقة العادية

12.91717.086انتزاع حيازة عقار

313348التهديد بإفشاء أو نسبة امور شائنة

644729عدم تنفيذ عقد

1.0731.282التعييب

10.02310.175السرقة الزهيدة

8297التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه

3234االستمرار في تحصيل دين انق�ضى بالوفاء أو التجديد

154194التصرف في أموال غير قابلة للتفويت

78.63892.482املجموع

، تستفيد منه السياسة الجنائية، سيما في 
ً
 جيدا

ً
 وقانونيا

ً
 وأمنيا

ً
 حقوقيا

ً
1- ولذلك نعتقد أن التوفر على مرصد وطني لإجرام سيكون مكسبا

مجال التطبيق.
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ويالحظ من خالل الجدول أعاله، أن جرائم السرقة بمختلف أنواعها )عادية، موصوفة، 

وزهيدة( تشكل الجرائم األكثر حدوثا، إذ بلغ عددها 47.217 جريمة. 60 % منها تتعلق بجرائم 

تأتي بعدها جريمة انتزاع  53.616 شخصا.  كما توبع من أجل هذه القضايا  السرقة العادية. 

حيازة عقار ب 12.917 قضية، ثم على التوالي جريمتي النصب وخيانة األمانة، بأكثر من 8.000 

قضية نصب و3.589 قضية خيانة أمانة.

رابعا - مكافحة الجرائم املعلوماتية :

بالنظر إلى   ،
ً
مهما  

ً
تعتبر الجرائم املعلوماتية من بين الجرائم الحديثة التي تعرف تزايدا

االستعمال امللحوظ واملتزايد للتكنولوجيات الحديثة ولخدمات االنترنيت. ويمكن تصنيفها إلى 

صنفين :

الجرائم املعلوماتية التي تمس مباشرة نظام الحاسوب والبرمجيات املعلوماتية وسالمة • 

املعطيات املخزنة بها. وهي الجرائم املنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ضمن 
 الفصول 

ً
الباب العاشر تحت عنوان جرائم املس بنظم املعالجة اآللية للمعطيات، وتحديدا

 من 3-607 إلى 6-607. وتتجلى أهم صور هذا النوع من الجرائم في الدخول إلى مجموع 

أو عرقلة سير نظام  أو بعض نظام املعالجة اآللية للمعطيات عن طريق االحتيال، 

، أو إدخال معطيات في نظام املعالجة اآللية للمعطيات، 
ً
املعالجة اآللية للمعطيات عمدا

أو إتالفها أو حذفها منه، وغيرها من الجرائم التي تستهدف املس بالنظام؛

الجرائم املعلوماتية التي ترتكب بواسطة الحاسوب، أو باستعمال وسائل إلكترونية. • 

وهذا النوع من الجرائم يمكن تصوره في العديد من الجرائم التقليدية، ونخص بالذكر: 

الجن�ضي  واالستغالل  الجن�ضي،  والتحرش  واالبتزاز  اإللكتروني،  والتزوير  النصب، 
لألطفال، والجرائم املاسة بالحياة الخاصة لألفراد، واملس بحقوق املؤلف، والحقوق 

املجاورة والتحريض على الجرائم الخطيرة واإلشادة بها، وغيرها من الجرائم.

وفي هذا اإلطار، تعمل رئاسة النيابة العامة على تنزيل توجهات السياسة الجنائية الوطنية 

أوال، من خالل تتبع الجريمة  ذات الصلة بمكافحة الجريمة املعلوماتية على ثالث مستويات. 

قدرات قضاة النيابة  ثم بناء  عناية خاصة للظواهر اإلجرامية املستفحلة أو الجديدة.  وإيالء 

بالتزامات بالدنا في مجال التصدي لإجرام  وثالثا عبر الوفاء  العامة للتصدي لهذه الجريمة. 

السيبراني.
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1- تتبع جرائم املس بنظام املعالجة اآللية للمعطيات :

تعمل رئاسة النيابة العامة على تتبع قضايا الجرائم املعلوماتية ورصد مظاهر تطورها 

وأشكالها، حيث سجلت انتشار بعض التقنيات الجديدة كما هو الشأن بالنسبة لتشفير املواقع 

اإللكترونية وقواعد البيانات »Ransomware«. والذي يجسد تقنية تسمح للمجرمين بالولوج 

إلى املواقع اإللكترونية وقواعد البيانات وتشفيرها، مع إرسال رسالة إلى الجهة املتضررة ملطالبتها 

بفدية مقابل تسليمها قن فك الشفرة.  وقد تم تسجيل حالتين سنة 2019، حالة تتعلق بتشفير 

املوقع اإللكتروني إلحدى املؤسسات الوطنية، وحالة أخرى تتعلق بتشفير بيانات إحدى املقاوالت 

بمدينة الدار البيضاء.

بالبطائق  الخاصة  املعلومات  قرصنة  حاالت  من  عدد  رصد   2019 سنة  عرفت  كما 

مثبتة  للقرصنة  أجهزة  بعضها  في  استعملت  والتي   .»Skimming« ب  املعروفة  اإللكترونية 

تعمل على رصد األرقام السرية لبطاقة املستفيد من أجل إعادة  بشبابيك السحب البنكية، 

استخدامها بشكل إحتيالي، معتمدة في ذلك على قارئ للشريط املغناطي�ضي »scanner« وكاميرا 

صغيرة قصد تسجيل قن األرقام السرية من طرف صاحب البطاقة البنكية.

هي املتعلقة باستعمال تكنولوجيا  غير أن الظاهرة التي ما فتئت تعرف انتشارا كبيرا،   

املعلوميات البتزاز األشخاص عبر تهديدهم بنشر أمور مشينة. وذلك إلى جانب املساس بالحق 

في الصورة، والحق في الحياة الخاصة. وظهور مشكلة جديدة تتعلق بالعمالت املشفرة، السيما 

عملة البتكوين. األمر الذي يقت�ضي التفصيل حول املعطيات املتصلة بها على النحو التالي :

ظاهرة االبتزاز عن طريق استعمال االنترنيت : 	 

، وذلك راجع 
ً
 ملحوظا

ً
عرفت عمليات االبتزاز عن طريق االنترنيت في اآلونة األخيرة ارتفاعا

باألساس إلى عدم قيام الضحايا بالتبليغ لدى السلطات املختصة، في محاولة لحماية سمعتهم في 

الغالب. كما أن بساطة الوسائل املستعملة في ارتكاب هذه الجريمة تشجع الجناة على ارتكابها، 

سيما وأنها تسمح بالحصول على عائدات مالية مهمة.

من خالل تجميع املعطيات  وقد اهتمت رئاسة النيابة العامة بهذه الظاهرة اإلجرامية، 

املتعلقة بها، وطرق ارتكابها، والوسائل املستعملة في ذلك، حيث تبين أن عملية االبتزاز تتم عبر 

خمس مراحل : 
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املرحلة األولى : تصيد الضحايا عبر وسائل التواصل االجتماعي )فايسبوك، واتساب(؛	 

املرحلة الثانية : دعوة الضحية للتعارف والدخول معه في دردشة لبناء الثقة؛	 

املرحلة الثالثة : االنتقال إلى املحادثات املرئية )فيديو(؛	 

املرحلة الرابعة : استدراج الضحية إلى الظهور في أوضاع مشينة وتصويره أثناء ذلك؛	 

املرحلة الخامسة : التهديد بنشر صور وفيديوهات بتلك األوضاع املشينة ما لم يسلم 	 

الضحية مبلغا من املال، يتوصل به عادة شخص آخر غير املجرم األسا�ضي عبر شركات 

تحويل األموال.

وهي األفعال التي تكيفها معظم النيابات العامة بجريمة الحصول على مبالغ مالية عن 

طريق التهديد بنشر أمور شائنة، املنصوص عليها في الفصل 538 من القانون الجنائي. إضافة إلى 

مواد أخرى عندما تتوفر عناصرها في بعض الحاالت، كالولوج إلى نظام املعالجة اآللية للمعطيات 

عن طريق االحتيال، أو املس بالحق في الصورة، أو املساس بالحياة الخاصة. إضافة إلى بعض 

الجرائم املنصوص عليها في قانون الصحافة.

والجدير بالذكر، أن الضحايا غالبا ما يتميزون بنوع من السذاجة، إما بسبب حداثة سنهم 

وقلة تجربتهم في الحياة، أو  لكونهم حديثي العهد في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. كما أنه من 

الناحية الجغرافية فإن قضايا االبتزاز عن طريق األنترنيت تعرف انتشارا كبيرا في املدن الكبرى، 

2017 حوالي 300 قضية في السنة، وتأتي الدائرة االستئنافية  حيث يصل مجموعها منذ سنة 

بخريبكة على رأس الدوائر الوطنية في عدد القضايا التي تم تسجيلها في هذا النوع من اإلجرام.
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إحصائيات تتعلق باالبتزاز عن طريق استعمال االنترنيت

الدوائر القضائية  
عدد الضحايا 

201720182019

151328محكمة االستئناف بالرباط

62524محكمة االستئناف بالدار البيضاء

141525محكمة االستئناف بالقنيطرة

102635محكمة االستئناف بفاس

324محكمة االستئناف بتازة

173725محكمة االستئناف بمراكش

003محكمة االستئناف بورزازات 

854محكمة االستئناف بآسفي

11156محكمة االستئناف بمكناس

321محكمة االستئناف بالراشيدية

002محكمة االستئناف بالعيون

121219محكمة االستئناف بطنجة

051محكمة االستئناف بتطوان

201محكمة االستئناف بسطات

558محكمة االستئناف بالجديدة

444محكمة االستئناف ببني مالل

14410446محكمة االستئناف بخريبكة

101830محكمة االستئناف بوجدة

7118محكمة االستئناف بالناظور

315محكمة االستئناف بالحسيمة

151611محكمة االستئناف بأكادير

289316290املجموع العام 

املس بالحياة الخاصة والحق في الصورة :	 

الحياة  في  والحق  الصورة  في  بالحق  املساس  يجرم  الذي  القانوني  النص  رغم حداثة 

وفق  متابعة،   241 العامة  النيابة  حركت  حيث  الحاالت.  عشرات  في  طبق  فقد   الخاصة، 
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ً
ما يوضحه الجدول أدناه. وصدرت بهذا الخصوص عقوبات حبسيه تتراوح ما بين 5 أشهر حبسا

 كحد أدنى، وسنتين حبسا نافذا كحد أق�ضى.
ً
نافذا

إحصائيات تتعلق بالجرائم املعلوماتية املاسة بالحياة الخاصة والحق في الصورة

201720182019الدائرة القضائية

010504محكمة االستئناف بالدار البيضاء

010003محكمة االستئناف بالرباط

010403محكمة االستئناف بالقنيطرة

061530محكمة االستئناف بفاس

011618محكمة االستئناف بمراكش

030202محكمة االستئناف بأسفي

040308محكمة االستئناف بمكناس

010003محكمة االستئناف بالجديدة

030304محكمة االستئناف بخريبكة

020518محكمة االستئناف بوجدة

050109محكمة االستئناف بالناظور

020309محكمة االستئناف بأكادير

000310محكمة االستئناف بطنجة

000501محكمة االستئناف بتطوان

010205      محكمة االستئناف بالحسيمة

000002محكمة االستئناف بتازة

030201محكمة االستئناف بالرشيدية

000003محكمة االستئناف بالعيون

000002محكمة االستئناف ببني مالل

000100محكمة االستئناف بسطات

000002محكمة االستئناف بورزازات

املجموع
3470137

241
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العمالت املشفرة أو اإلفتراضية :	 

 بظاهرة العمالت املشفرة، مثل البيتكوين، منذ ظهور 
ً
أبدت رئاسة النيابة العامة اهتماما

ولم يتجاوز عدد  وقد تبين من خالل رصد هذه الظاهرة أنها الزالت في بدايتها،  أول حاالتها. 

20 قضية،  3 سنوات األخيرة  القضايا املسجلة بشأن استعمال هذه العمالت املشفرة خالل 

إال أن ما يثير االنتباه هو تسجيل قضايا تتعلق باقتناء  من بينها 13 قضية خالل هذه السنة. 

تكنولوجيا لتعدين »minage« هذه العمالت املشفرة وخاصة »البتكوين«1.

 لغياب إطار قانوني واضح يؤطر التعامل بالعمالت املشفرة، ولتباين وجهات النظر 
ً
ونظرا

بين مختلف املحاكم التي عرضت عليها مثل هذه القضايا، فقد بادرت رئاسة النيابة العامة إلى 

عقد اجتماع لتدارس هذه املشكلة حضرته مجموعة من القطاعات املعنية نذكر من بينها :

بنك املغرب؛• 

وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة؛• 

وزارة الداخلية؛• 

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي؛• 

املديرية العامة لألمن الوطني؛• 

1-  يقصد بالتعدين تلك العملية التي يباشرها بعض األشخاص يطلق عليهم Les mineurs نسبة للعمل املنجمي، حيث يتم إجراء مجموعة 
من العمليات الرياضية واملعادالت اللوغاريتمية في إطار شبكة سلسلة الكتل الكتشاف كثلة جديدة، حيث يتلقى هؤالء األشخاص كمقابل 

لذلك على مكافأة عبارة عن عمالت افتراضية جديدة.
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الدرك امللكي؛• 

وحدة معالجة املعلومات املالية؛• 

مكتب الصرف؛• 

إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة.• 

وقد خلص االجتماع املذكور إلى ما يلي :

ضم رئاسة النيابة العامة وباقي املتدخلين إلى اللجنة املشكلة على مستوى بنك املغرب • 

لتدارس هذه املشكلة؛

الحلول •  وإيجاد  تفاصيلها،  على  الوقوف  الظاهرة قصد  لهذه  دراسة شاملة  إنجاز 

الكفيلة بتأطيرها على مستوى السياسة املالية والسياسة الجنائية؛

تنظيم يوم درا�ضي حول هذه الظاهرة من أجل الخروج بتوصيات يتم اعتمادها من • 

قبل املسؤولين عن وضع السياسات العمومية في املستقبل.

وفي نفس اإلطار، فإن رئاسة النيابة العامة بصدد القيام بدراسة مستفيضة حول هذا 

خالل بته في هذا النوع من  املوضوع للوقوف على اإلشكاليات القانونية التي تواجه القضاء 

القضايا.

2- تنفيذ طلبات التعاون الواردة في إطار شبكة 24/7 التفاقية بودابست :

بعد املصادقة على اتفاقية بودابست للجرائم املعلوماتية ودخولها حيز النفاذ ابتداًء من 

فاتح أكتوبر 2018، توصلت اململكة املغربية بطلبين يرميان إلى حفظ بيانات الكمبيوتر املخزنة 

في إطار شبكة 7/24 املحدثة بموجب االتفاقية املذكورة1. وقد تم التنسيق مع النيابات العامة 

املختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة قصد ضمان تنفيذها بتنسيق مع مزودي الخدمات املعنية 

في أسرع وقت.

 وتم إحداث شبكة من قضاة النيابة العامة للوفاء بالتزامات اململكة في إطار شبكة 24/7، 

بمعنى توفيرها  ديمومة وطنية على مدار اليوم والليل سائر أيام السنة،   التي تقت�ضي إجراء 

1- قطب القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة هو نقطة االتصال في اآللية املذكورة.
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 التفاقية 
ً
24 ساعة على 24 وسبعة أيام في األسبوع، للقيام بمهام التعاون القضائي الدولي وفقا

بودابيست حول الجريمة املعلوماتية.

 باإلشكاليات التي قد يطرحها تنفيذ طلبات حفظ بيانات الكمبيوتر املخزنة، السيما 
ً
ووعيا

فيما يتعلق بفرضية عدم حفظ البيانات من طرف مزودي الخدمة، فقد تم عقد اجتماع بتاريخ 

07 يوليوز 2019 مع مزودي خدمة االنترنيت الثالث، بحضور الوكالة الوطنية لتقنين االتصاالت 

حيث تم التذكير بااللتزامات امللقاة على عاتق اململكة املغربية بمقت�ضى االتفاقية   ،)ANRT(

املذكورة، وإبراز الدور الرئي�ضي الذي يلعبه مزودو الخدمات في الوفاء بها، كما تم أخذ وجهات 

نظرهم بشأن املدة القصوى لحفظ البيانات التي يمكن أن تكون موضوع طلب في املستقبل، 

وتبادل اآلراء بشأن الحلول الكفيلة لتنفيذ هذه الطلبات بشكل ناجع وفعال، وهو ما أف�ضى إلى 

اعتماد أجل معقول لحفظ البيانات املذكورة.

3- تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة :

وإلى صعوبة جمع األدلة  بالنظر إلى خصوصية وأهمية البحث في الجرائم املعلوماتية، 

الرقمية املرتبطة بها، فقد نظمت رئاسة النيابة العامة ندوات ودورات تكوينية باملغرب والخارج 

حول الجرائم املعلوماتية والدليل الرقمي بشراكة مع شركائها األساسيين من مجلس أوروبا 

وسفارة الواليات املتحدة األمريكية وغيرهم، لفائدة قضاة النيابة العامة املعينين كنقط اتصال 

بالنيابات العامة باملحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف.

وهكذا فقد تم تنظيم تسع دورات تكوينية، وورشتي عمل كلها تمحورت حول مكافحة 

استفاد منها أكثر من  وجمع األدلة الرقمية،  التحقيقات،  الجرائم السبريانية وكيفية إجراء 

100 قاض من قضاة النيابة العامة. كما شاركت رئاسة النيابة العامة في بعض االجتماعات 

الدولية األساسية في مجال الجريمة املعلوماتية، كاملؤتمر السنوي انتربول – أوروبا حول الجرائم 

وكذا في االجتماع الثاني والعشرين للجنة اتفاقية   ،)2019 أكتوبر   11 )الهاي في  املعلوماتية 

بودابيست للجرائم اإللكترونية بستراسبورغ نونبر 2019.

وتمكينهم من  وبخصوص دعم تأهيل القضاة في مجال التصدي للجريمة املعلوماتية، 

أدوات مرجعية ملعالجة هذه الجرائم بالنجاعة والدقة املطلوبتين، بادرت رئاسة النيابة العامة 
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إلى  Cybersud، وبدعم من املعهد العالي للقضاء،  بشراكة مع مجلس أوروبا، وفي إطار برنامج 

إعداد دليل التكوين في الجريمة املعلوماتية. تم االشتغال عليه طيلة سنة 2019 تحت إشراف 

خبراء من مجلس أوروبا، وبمشاركة فريق عمل يضم خبراء من بين قضاة الحكم وقضاة النيابة 

ويشكل الدليل وثيقة مرجعية تتيح للقضاة تملك كفاءات تؤهلهم لالضطالع بمهام  العامة. 

التكوين في الجريمة املعلوماتية على مستوى التكوين األسا�ضي. وحاليا يتم االشتغال بتنسيق 

مع مجلس أوربا واملعهد العالي للقضاء على إعداد دليل آخر يتعلق بالتكوين املعمق في الجرائم 

املعلوماتية سيتم اعتماده نهاية سنة 2020.

خامسا - مكافحة الجرائم املاسة بنظام األسرة واألخالق العامة :

خصصت مجموعة القانون الجنائي بابها الثامن من الكتاب الثالث للجرائم املاسة بنظام 

األسرة واألخالق العامة. وذلك بالفصول من 449 إلى 504، التي تجرم مجموعة من السلوكات 

املاسة بنظام األسرة واألخالق العامة. معززة بذلك الحماية الجنائية لألسرة، والقيم املكرسة 

ملكانتها ضمن املجتمع.

وألجله حركت خالل سنة  أساسية.   
ً
هذه الجرائم أولوية  

َ
العامة مواَجَهة  

ُ
النيابة عتِبُر 

َ
وت

2019 الدعوى العمومية في 35.506 قضية تتعلق بجرائم ماسة بنظام األسرة واألخالق العامة. 

 .
ً
تابعت من خاللها 39.716 شخصا
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يتضح أن عدد هذه  اإلحصائيات املسجلة خالل السنوات الثمانية األخيرة،  وباستقراء 

 2014 إلى حدود   2012  بين االرتفاع واالنخفاض. حيث ارتفع منذ سنة 
ً
القضايا عرف تأرجحا

 من تلك 
ً
بنسبة 21.31 %، ليعود إلى االنخفاض عند سنة 2016 بنسبة مماثلة )-20 %(. وانطالقا

 ليستقر في حدود 35.506 قضية خالل 
ً
 ملحوظا

ً
 أو انخفاضا

ً
السنة، لم يعرف هذا العدد ارتفاعا

سنة 2019.

ويظهر الجدول اآلتي تفصيال للجرائم املاسة بنظام األسرة واألخالق العامة التي عرضت 

أمام املحاكم خالل سنة 2019 :

الجنايات والجنح املرتكبة ضد نظام األسرة واألخالق العامة خالل سنة 2019

مجموع عدد املتابعينالقضايا املسجلةالجرائم1

2.9643.204هتك العرض بالعنف أو أحد ظروف التشديد

373452اختطاف قاصر

135187التعريض للخطر الناتج عنه وفاة أو عاهة

78قتل وليد

1.0011.079هتك العرض بدون عنف

13.17815.192الفساد

2.5733.270الخيانة الزوجية

5.2385.945البغاء والدعارة

73107اإلجهاض

168283الشذوذ الجن�ضي

1.7011.874اإلخالل العلني بالحياء

1.5671.567إهمال األسرة بترك بيت األسرة دون موجب قاهر

6.5286.548اإلمساك العمدي عن أداء النفقة في موعدها املحدد

35.50639.716املجموع

أن مجموع القضايا املسجلة  ويالحظ من خالل اإلحصائيات املضمنة بالجدول أعاله، 

مقارنة مع العدد   % 10 مما يشكل زيادة تقدر بنسبة  قضية،   35.506 بلغ   2019 برسم سنة 

1- تجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى أن هذا الجدول يشمل عينة فقط من الجرائم املاسة باألسرة، واألخالق العامة، بينما هناك جرائم أخرى من 
نفس الصنف تكون ضحيتها امرأة أو طفال، تم تفصيلها في الفقرة املتعلقة بالعنف ضد النساء والعنف ضد الطفل.
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منها تتعلق بجرائم الفساد والخيانة الزوجية والبغاء   % 59 2018. كما تبين أن  املسجل سنة 

والدعارة. 

وفي هذا الصدد، يسجل ارتفاع جريمة إهمال األسرة بترك بيت األسرة دون موجب قاهر، 

النفقة  فيما عرفت جنحة اإلمساك العمدي عن أداء   .2018 بثالثة أضعاف مقارنة مع سنة 

أي بنسبة انخفاض أكثر من ناقص  قضية،   1008 يقدر بحوالي   
ً
 في موعدها املحدد انخفاضا

13 %، وهو أمر يعزى إلى ممارسة فضلى أضحت بعض النيابات العامة تفعلها، وتتجلى في حسن 

إعمال سلطة مالءمة املتابعة من خالل حفظ املحاضر املبنية على شكاية من أجل اإلمساك 

العمدي عن أداء النفقة في موعدها املحدد، بعد قيام املشتكى به باإلدالء بما يفيد أداء املبلغ 

املنفذ ولو خارج األجل. وأحيانا عن طريق إيجاد أرضية للتوافق على األداء بين الطرفين. وهو 

والذين تجمعهم رابطة  من شأنه أن يحافظ على أواصر القرابة بين أطراف الشكاية،  إجراء 

 أن 
ً
الزوجية أو األبوة. كما أنه قد يساهم في رأب الصدع وترسيخ ثقافة العدالة التصالحية. علما

التجربة أعلنت عن كون أغلبية حاالت اإلمساك عن أداء النفقة، ال ترتبط بإرادة امللزم بها، بقدر 

ما تجد سببها في ظروفه االقتصادية واملادية.

وإذا كانت األرقام املذكورة تعكس حجم الجهد املبذول من طرف أجهزة العدالة الجنائية 

للتصدي لهذا النوع من الجرائم، فإنها ال تمكن من رصد الحجم الحقيقي لها في مجتمعنا، وال 

طبيعة األسباب املؤدية الرتكابها. مما تدعو معه رئاسة النيابة العامة إلى توظيفها بما يمكن من 

دراسة الظواهر االجتماعية والنفسية املتصلة بطبيعة هذه الجرائم وتقييم اآلليات املسخرة 

على أكثر من صعيد لحفظ األسرة والقيم املجتمعية1.

سادسا - مكافحة الجرائم املاسة باألمن والنظام العام :

تجسد الجريمة إحدى الظواهر السلوكية املخلة بالتوازن االجتماعي بالنظر ملا تخلفه 

من شعور بانعدام األمن واضطراب في النظام واألمن العامين. ويزداد وقعها على املجتمع كلما 

 سلوكية تهدد املؤسسات وسالمة الدولة الداخلية 
ً
اتسمت بالخطورة القصوى، واتخذت أنماطا

والخارجية.

1- يتطلب األمر توفير مرصد للجريمة. ونأمل في أن يرى املشروع املعلن عنه سابقا النور، مع استحضار املتغيرات الدستورية املتعلقة باستقالل 
السلطة القضائية في صياغته، بما يخدم املصلحة الوطنية وقضايا العدالة والسيما تنفيذ السياسة الجنائية.
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وفي هذا اإلطار، صنف املشرع املغربي في مجموعة القانون الجنائي الجرائم التي يشكل 

باألمن والنظام العامين كالجرائم املاسة بسالمة الدولة والجرائم التي يرتكبها   
ً
ارتكابها مساسا

املوظفون واألفراد ضد النظام العام. وما يميز بعض الجرائم املنضوية تحت هذه الطائفة أن 

أي أننا أمام جرائم شكلية اكتفى املشرع  أركانها تتحقق بغض النظر عن حصول أثر مادي. 

بتجريمها بصرف النظر عن إلحاق ضرر مباشر بالغير، ملا يثيره ذلك السلوك من فزع في النفوس، 

وملا ينشره من مظاهر عدم بسط سلطة القانون، كجرائم تكوين عصابة إجرامية، والحيازة غير 

القانونية لألسلحة النارية، وحمل السالح بدون مبرر مشروع...

 في اعتبار حماية األمن 
ً
   وغني عن البيان أن منشور رئيس النيابة العامة رقم 1 كان صريحا

والنظام العام من أولويات السياسة الجنائية، بحثه أعضاء النيابة العامة على إيالء املوضوع 

األهمية القصوى، ومكافحة هذا النوع من الجرائم بالحزم والصرامة الالزمين.

وتجدر اإلشارة إلى أنه خالل السنوات الثمانية األخيرة عرف عدد القضايا املتعلقة بالجرائم 

. إذ انتقل من 20231 قضية سنة 2012 إلى 49463 
ً
 ملحوظا

ً
ضد األمن والنظام العام ارتفاعا

مع تسجيل ارتفاع ملحوظ   .% 16,5 بارتفاع سنوي تقدر نسبته ب   2019 قضية خالل سنة 

ومتنامي ما بين سنتي 2018 و2019 تقدر نسبته ب 20,4 %.



التقرير الثالث لرئيس النيابة العامة

388

2019 في مكافحة هذا   ويظهر الجدول أسفله حصيلة نشاط النيابة العامة برسم سنة 

النوع من الجرائم.

الجنايات والجنح املرتكبة ضد األمن والنظام العامين خالل سنة 2019

عدد املتابعينالقضايا املسجلةالجرائم

263381املس بسالمة الدولة الخارجية أو الداخلية

1334جناية الرشوة

82217االختالس أو تبديد املال العام

2.2083.194تكوين عصابة إجرامية

610اإلتجار غير املشروع في األسلحة

102129الحيازة غير القانونية لألسلحة النارية

6711.239تنظيم الهجرة غير املشروعة

6.6167.729إهانة موظـف عمومي وارتكاب العنف في حقه

2740استغالل النفوذ

11.90711.967جنح الرشوة و اإلرشاء

88الغدر

8.7569.402التسول

2.4552.529التشرد

9131214العصيان

14.93216.372حمل السالح بدون مبرر مشروع

2121إهانة علم اململكة ورموزها واإلساءة لثوابتها

5052الهروب أو محاولة الهروب من مكان االعتقال

433655عرقلة حرية العمل

49.46355.193املجموع

املالحظات  بسط  يمكن  أعاله،  بالجدول  املضمنة  اإلحصائية  املعطيات  ضوء  على 

والخالصات اآلتية :

يالحظ خالل سنة 2019، أن ثلث الجرائم املرتكبة ضد األمن والنظام العام، تتعلق   •

 بحمل السالح بدون مبرر مشروع. ويسجل ارتفاع حجم هذه الجريمة مقارنة مع سنة 2018 بنسبة 



389

الباب الثاني : تنفيذ السياسة اجلنائية

63 %. كما أن 24,07 % من مجموع هذه الجرائم، تتعلق باإلرشاء واإلرتشاء، التي ارتفع عددها 

مقارنة بسنة 2018 بنسبة  31,9 %. بينما أكثر من 22 % تتعلق بالتشرد والتسول، هذه الظاهرة 

التي ترتبط باألوضاع االقتصادية واالجتماعية أكثر من استنادها إلى بواعث إجرامية. مع اإلشارة 

كذلك أن هذا االرتفاع قد يجد تفسيره في تركيز السياسة الجنائية على محاربة استغالل األطفال 

وال سيما وزارة  والتي يجري بشأن محاربتها تنسيق مع قطاعات حكومية أخرى،  في التسول، 

الداخلية ووزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة؛ 

•  يالحظ خالل هذه السنة أيضا أنه تم تسجيل 6 قضايا تتعلق باالتجار غير املشروع في 

األسلحة فيما لم تسجل أية قضية من هذا النوع خالل سنة 2018.

وبخصوص جريمة حمل السالح بدون مبرر مشروع، والتي تثير الهلع في نفوس املواطنين، 

 يحملون 
ً
خاصة أمام تداول صور ومقاطع فيديو عبر وسائط التواصل االجتماعي، تظهر أشخاصا

فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية تحت عدد  قصد ترويع املواطنين،  أسلحة بيضاء 

37س/ر.ن.ع وتاريخ 26 سبتمبر 2019 حول »الحيازة غير املبررة لألسلحة«، تتضمن تعليمات 

كتابية وقانونية تحث على ما يلي :

املمتلكات، •  وحماية  لألفراد  والسالمة  األمن  توفير  في  العامة  النيابة  بدور  التذكير 

والتصدي بكل حزم لكل مظاهر االستعمال غير القانوني لألسلحة؛

الدعوة إلى التعامل بصرامة مع الحيازة غير املبررة لألسلحة، وكذا استعمالها في ارتكاب • 

أفعال جرمية، وإقامة الدعوى العمومية في حق كل شخص ثبت تورطه في اقترافها؛

مباشرة األبحاث الالزمة في حق كل فرد تم تصويره أو تسجيله في وضعية حمل سالح • 

بصفة غير مبررة، أو يستعمله في أفعال جرمية وترتيب اآلثار القانونية املناسبة على 

ذلك؛

تقديم امللتمسات الالزمة أمام املحاكم للمطالبة بتشديد العقوبات املحكوم بها في • 

مواجهة األفراد الذين يرتكبون أفعاال جرمية باستعمال السالح. مع ممارسة الطعون 

القانونية في حال عدم تناسب العقوبة املحكوم بها مع خطورة الجريمة املرتكبة.
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سابعا - مكافحة جرائم التزوير والتزييف واالنتحال :

 الفصول من 334 
ً
يتضمن الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي املغربي، وتحديدا

 ألفعال التزوير والتزييف واالنتحال، والتي تتراوح أوصافها القانونية بين الجناية 
ً
إلى 391، تجريما

والجنحة تبعا للعقوبة املقررة لكل فعل. 

تعزيز ثقة األفراد في  تجريم أفعال التزوير والتزييف في عمومها،  ويروم املشرع من وراء 

الوثائق والنقود واألوراق املالية، أو السندات والشهادات التي تصدرها اإلدارات العامة، وضمان 

تحصين  وكذا  والتصرفات.  العقود  في  الحقيقة  تغيير  تجريم  من خالل  املعامالت.  استقرار 

والتي تشكل بحق معضلة تؤثر على عدالة األحكام  املحاكمات القضائية من شهادة الزور، 

والقرارات القضائية. ومن شأن مالحقة مرتكبي هذا النوع من الجرائم بحزم وصرامة أن تساهم 

في تطويق ارتكاب هذه الجرائم وانحصارها.

     وقد عرف الباب السابع من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي إجراء تعديل 

و353،   352 من خالل تغيير وتتميم الفصلين   ،1  33.18 على أحكامه بموجب القانون رقم 

359-1. وهو التعديل الذي اقتضته ضرورة التصدي لظاهرة االستيالء على  وإضافة الفصل 

أمالك الغير، بعدما تبين في الكثير من امللفات أن االستيالء يتم عبر تزوير العقود واملحررات، 

خاصة الوكاالت أو شواهد التعريف، ال�ضيء الذي حتم توحيد العقوبات بين املهنيين املختصين 

بتحرير العقود لتحقيق الردع2.

 وفي إطار تصدي النيابات العامة لجرائم التزوير، وتفعيلها لفلسفة ورغبة املشرع من وراء 

إقرار النصوص الزاجرة لجرائم التزوير والتزييف واالنتحال، فقد عملت خالل سنة 2019 على 

متابعة 12.209 من املتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، التي بلغ عدد القضايا املتصلة بها 9.192 

أنه خالل السنوات الثمانية   
ً
2018. علما 10.5 % مقارنة مع سنة  قضية، بزيادة تقدر بنسبة 

األخيرة، عرف هذا العدد معدل ارتفاع سنوي تقدر نسبته ب 9.5 %، مع تسجيل أدنى انخفاض 

خالل سنة 2015 ب 14.8 % وأعلى ارتفاع خالل سنة 2013 بنسبة 27.5 %.

1- القانون رقم 33.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.44 بتاريخ 11مارس 2019، الجريدة الرسمية عدد 6763 بتاريخ 25 مارس 
2019، ص 1612.

يعاقب  أعاله،   358 »استثناء من أحكام املادة  املضافة على ما يلي:   359-1 وقد نصت املادة   .33.18 2- مذكرة تقديم مشروع القانون رقم 
بالعقوبات املقررة في الفصلين 352 و 353 من هذا القانون، كل محام مؤهل قانونا لتحرير العقود الثابتة التاريخ طبقا للمادة 4 من القانون 
رقم 39.08 املتعلق بمدونة الحقوق العينية، ارتكب أحد األفعال املنصوص عليها في الفصلين املذكورين«. وأما الفصالن 352 و 353 فقد 

عرفا تعديال للعقوبة الحبسية من السجن املؤبد )سابقا( إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة.
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وفيما يلي جدول تفصيلي حول هذه الجرائم برسم سنة 2019 :

إحصاء الجنايات والجنح املتعلقة بالتزوير والتزييف واالنتحال خالل سنة 2019

مجموع عدد املتابعينالقضايا املسجلةالجرائم

328829تزوير األوراق الرسمية أو العمومية

1635تزييف أختام الدولة والطوابع

2446تزوير النقود والسندات

2266شهادة الزور في قضية جنائية

712896تزوير األوراق العرفية أو التجارية

18892226تزوير الوثائق اإلدارية والشهادات

49315742انتحال الوظائف أو الصفات أو األسماء

251356شهادة الزور

315443التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق تصدرها اإلدارات العامة

422566صنع إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة

2821004اإلدالء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام عدل

919212209املجموع
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يالحظ من خالل األرقام الخاصة بجرائم التزوير في السنوات األخيرة، وجود ارتفاع بسيط 

في عدد الجنايات والجنح املتعلقة بالتزوير والتزييف واالنتحال خالل سنة 2019، باملقارنة مع 

سنة 2018. حيث ارتفعت من 8.316 قضية إلى 9.192 قضية. أي بزيادة 876 قضية )9.5 %(. 

 )أي بزيادة   
ً
 متابعا

ً
 إلى 12.209 شخصا

ً
كما ارتفع عدد األشخاص املتابعين من 10.749 شخصا

.)% 12

ومن جهة أخرى تشكل جنح انتحال الوظائف أو الصفات أو األسماء أكثر الجنح ارتكابا، 

حيث تم تسجيل 4.931 قضية، مشكلة بذلك نسبة 56.02 % من مجموع الجنح املرتكبة. تليها 

توبع من  قضية،   1.889 جنحة تزوير الوثائق والشهادات اإلدارية املثبتة للصفات واملهن ب 

 أجلها 2.226 شخصا. وتكمن خطورة هذه الجنح في كونها ترتبط عادة بجرائم أخرى كالنصب 

أو التوصل بدون حق لوثائق بقصد االستفادة من خدمات تقدمها املؤسسات العامة أو الخاصة، 

أو قد تسهل ارتكاب جرائم أخرى أكثر خطورة.
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املحور الخامس- مكافحة الجرائم املنظمة بمقت�سى قوانين خاصة 

تتميز املنظومة التشريعية املغربية بتعدد النصوص القانونية التي تتضمن مقتضيات   
 زجرية، والتي يبتغي املشرع من خاللها تعزيز الحماية القانونية في مجاالت عدة كاملياه والغابات 

أو التعمير، أو الصرف، أو الجمارك، أو حماية املستهلك، أو غيرها.

ويطرح تعدد املقتضيات الزجرية التي تتضمنها النصوص القانونية، صعوبات عدة ترجع 

أساسا إلى تعقيدها بالنظر للطابع التقني لبعضها، فضال عن قدم تاريخ اعتماد البعض منها. 

باإلضافة إلى كثرة عددها، وعدم تجميعها في مجموعة قانونية واحدة.

االطالع  ويقت�ضي التطبيق السليم للمقتضيات الزجرية املضمنة في القوانين الخاصة، 

الدائم لقضاة النيابة العامة على املستجدات القانونية ذات الصلة، فضال عن ضرورة تمكينهم 

من االستفادة من دورات تكوينية في املوضوع.

وفي هذا اإلطار، عملت رئاسة النيابة العامة خالل سنة 2019 على تنظيم عدة أيام دراسية 

ودورات تكوينية، لفائدة قضاة النيابة العامة. بهدف تعزيز قدراتهم في ضبط بعض املقتضيات 

القانونية ذات الطبيعة الخاصة. ومنها دورة تكوينية تمحورت حول »القانون املتعلق بحماية 

األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخ�ضي«. ويوم درا�ضي  تم تنظيمه 

بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي1، للتعريف باملقتضيات التي تهم تعزيز الحماية 

االجتماعية لألجراء، مع التركيز على املقتضيات الزجرية التي يتضمنها القانون املذكور. فضال عن 

يوم درا�ضي تم تنظيمه حول املستجدات القانونية التي تتضمنها مدونة الطيران املدني، ودور 

النيابة العامة في تعزيز الحماية الجنائية لهذا القطاع.

زجرية،  ملقتضيات  واملتضمنة  املستجدة  القانونية  للنصوص  فعلية  مواكبة  ولضمان 

2019، على توجيه عدة دوريات ومناشير إلى النيابات  عملت رئاسة النيابة العامة خالل سنة 

العامة، حول بعض هذه القوانين، وهي كالتالي :

الرسالة الدورية عدد 11 س/ ر.ن.ع بتاريخ 08 مارس 2019 »حول القانون رقم 44.18  . 1

املتعلق بالخدمة العسكرية«؛

1- بتاريخ 19 دجنبر 2019.
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الرسالة الدورية عدد 14 س/ ر.ن.ع بتاريخ 18 أبريل 2019 »حول تفعيل القانون رقم . 2

02.13 املتعلق بزجر الغش في االمتحانات املدرسية«؛

الرسالة الدورية عدد 28 س/ ر.ن.ع /د بتاريخ 09 سبتمبر 2019 حول »صدور القانون . 3

رقم 47.14 املتعلق باملساعدة الطبية على اإلنجاب«؛

2019 حول موضوع » صدور . 4 نونبر   05 ر.ن.ع بتاريخ  52 س/  الرسالة الدورية عدد 

القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها«.

وتؤكد املتابعات التي حركتها النيابات العامة سنة 2019 بمناسبة تطبيقها ملجموعة من 

النصوص القانونية الخاصة، الحجم الكبير للجنح واملخالفات التي ترتكب خرقا لهذه القوانين، 

. مما يشكل 
ً
شخصا  242.734 218.256 قضية، توبع من أجلها  حيث تم تسجيل ما مجموعه 

من عدد القضايا،   % 18.5 تقدر نسبتها على التوالي ب   ،2018  زيادة هامة مقارنة مع سنة 

و10.8 % من عدد األشخاص املتابعين. 

وعلى مستوى آخر، وخالل السنوات الثمان األخيرة عرف عدد القضايا املتعلقة بالجرائم 

وأدنى  قضية.   218.256 ب   2019 أعلى ارتفاع خالل سنة  املنظمة بمقت�ضى قوانين خاصة، 

مستوى في سنة 2015 ب 158.062 قضية. كما يبدو أن عدد هذه القضايا في ارتفاع مستمر منذ 

سنة 2016.
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وفيما يلي جدول تفصيلي حول هذه الجرائم برسم سنة 2019 :

الجرائم املنظمة بمقت�سى قوانين خاصة خالل سنة 2019

 عدد املتابعينالقضايا املسجلةالجرائم

5.3815.555الغش في البضائع

5.9086.648الجنح واملخالفات الغابوية

2.9823.342قضايا التهريب والجمارك

1.5831.957تهريب املهاجرين )الجرائم املتعلقة بتسهيل الهجرة(

3.5904.328االتجار في املواد الكحولية

115.740128907السكر العلني

1.0461.058جرائم الصرف

33.11833.828قضايا التعمير

324396قضايا الصحافة و النشر

25قضايا الجمعيات

146147قضايا النقابات

1818االعتداء على امللكية األدبية و الفنية

328425قضايا الغش في االمتحانات

336339جنح ومخالفات قانون الشغل

1314قضايا الضمان االجتماعي

510قضايا امللكية الصناعية والتجارية

1.2751287حماية املستهلك

124162الحماية القانونية للمعطيات الشخصية

3.3563.981الجنح املتعلقة بالدخول واالقامة غير الشرعية فوق التراب املغربي

839888قضايا حرية األسعار واملنافسة

42.14249.439قضايا أخرى

218.256242.734املجموع

بإثارة الضوضاء، تشكل تقريبا نصف   
ً
ويالحظ أن جنحة السكر العلني، املقرونة أحيانا

 128.000 53 %. توبع من أجلها أكثر من  الجرائم املنظمة بمقت�ضى قوانين خاصة، بما نسبته 

. األمر الذي يقت�ضي التعاطي مع هذه الجريمة وفق منظور شمولي ال يختزل في املقاربة 
ً
شخصا
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وذلك بضرورة التفكير في إجراءات وقائية أو زجرية بديلة، وكذلك في مراكز ملعالجة  الزجرية. 

اإلدمان.

وفيما يلي جرد لنشاط النيابات العامة في بعض القوانين الخاصة وفق ما يلي :

أوال - مكافحة جرائم املخدرات :

تعد املخدرات آفة حقيقية تهدد األفراد واملجتمعات على حد سواء، بالنظر النعكاساتها 

الحتمية على الجوانب االقتصادية واالجتماعية والصحية واألمنية. ولكونها تشكل أحد األسباب 

املباشرة في ارتكاب العديد من الجرائم، بسبب تأثيرها على اإلدراك والسلوك. والخطير في األمر أن 

 بين صفوف الشباب خاصة. مما يخلف 
ً
 متفشيا

ً
التعاطي للمخدرات أضحى ظاهرة دولية وسلوكا

اضطرابات سلوكية واختالالت أمنية وصحية في املنظومة األسرية واملجتمعية1.

ويشير تقرير مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة حول املخدرات، الصادر سنة 

35 مليون شخص في العالم يعاني من اضطرابات مرتبطة باستهالك املخدرات.  2019، إلى أن 

 )1( فقط من أصل سبعة متهمين يتلقى العالج2. مما يطرح معه تساؤالت عدة حول 
ً
وأن واحدا

تصريف هذه االضطرابات في غياب عالج يحول دون وقوع أصحابها في براثن الجريمة.

وفي ظل تف�ضي املخدرات واملؤثرات العقلية املختلفة، أضحت للسلوكات اإلجرامية ملتعاطيها 

 تتعدى حدود املحلية، واإلشكاالت التقليدية لجرائم السرقة والعنف املرتكبة على 
ً
 وابعادا

ً
أثارا

إثر هذا التعاطي. بل إن عائدات تجارة املخدرات أصبحت تطرح إشكاالت متصلة بجرائم أخطر، 

باإلضافة إلى بروز شبكات ومنظمات متخصصة في  مرتبطة بتمويل اإلرهاب وغسل األموال. 

تسهيل حركية املخدرات عبر العالم مستغلة بؤر التوتر والنزاعات املسلحة. 

 .
ً
 وحتميا

ً
وأمام وضع كهذا، فإن تعزيز التعاون األمني والقضائي بين الدول يعتبر ضروريا

 ملكافحة املخدرات. 
ً
 أساسيا

ً
، يعد مدخال

ً
 وصحيا

ً
 وقضائيا

ً
 وأمنيا

ً
كما أن تظافر الجهود تشريعيا

وهو ما يفسر انخراط عدة هيئات دولية في معالجة املشاكل املتصلة بهذا املوضوع، من بينها 

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، واألنتربول، ومنظمة الصحة العاملية، ولجنة 

1- تقريرالهيئة الدولية ملراقبة املخدرات )organe international de contrôle des stupéfiants( لسنة E /INCB/2018/1 ،2018، الصفحة 
6 الرقم 34 ومايليه.

2- The world Drug Report 2019 .
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دولية  اتفاقيات  ثالث  إقرار  عن  فضال  واالجتماعي.  االقتصادي  للمجلس  التابعة  املخدرات 

متعلقة باملخدرات. ويتعلق األمر باالتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 1  واتفاقية املؤثرات 

العقلية لسنة1971 2، وكذا اتفاقية مكافحة االتجار غير املشروع في املخدرات، واملؤثرات العقلية 

لسنة 1988 3. بل إن األمم املتحدة قد حرصت على ذكر مكافحة املخدرات في اسم مكتبها الدائم 

بفيينا4.

وعلى املستوى الوطني اعتمدت اململكة املغربية استراتيجية وطنية ملكافحة املخدرات، 

انبثقت عنها لجنة تضم عدة قطاعات معنية مباشرة بهذه املعضلة، من منطلق أن الحد من آفة 

 بين كل سلطات الدولة، كل في حدود االختصاصات املوكولة 
ً
 وتعاونا

ً
املخدرات يستلزم تنسيقا

إليه قانونا5.

من جهتها تعمل النيابات العامة بمحاكم اململكة على تفعيل املقتضيات القانونية املتعلقة 

مايو   21 بتاريخ   1.73.282 بزجر املخدرات، والسيما أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

1974 املتعلق بزجر اإلدمان على املخدرات السامة ووقاية املدمنين من هذه املخدرات. إذ تتصدى 

 بحزم لألفعال الخطيرة التي يجرمها الظهير املذكور، كجرائم االتجار في املخدرات، ونقلها ومسكها، 

بغية إيقاف  كما أنها تواكب أعمال الشرطة القضائية في تدخالتها،  أو تصدريها واستيرادها، 

املتورطين، وضمان التفعيل السليم للقانون. 

ولئن كان اتجاه السياسة الجنائية، سواء على مستوى التشريع أو التطبيق يتجه نحو عدم 

1- اعتمدت هذه االتفاقية في مؤتمر األمم املتحدة املنعقد بنيويورك في الفترة من 24 يناير إلى 25 مارس 1961.
صادقت اململكة املغربية على هذه االتفاقية بموجب املرسوم امللكي رقم 2.36.66 بتاريخ 22 أكتوبر 1966، ونشرت بالجريدة الرسمية عدد 

2823 وتاريخ 7 دجنبر 1966.
2- اعتمدت هذه االتفاقية وعرضت للتوقيع في مؤتمر األمم املتحدة من أجل اعتماد بروتوكول حول املؤثرات العقلية، والذي عقد بفيينا ما بين 

14 يناير و21 فبراير 1971.
تم إ يداع وثائق انخراط اململكة املغربية في هذه االتفاقية بتاريخ 11 فبراير 1980، ونشرت بموجب الظهير الشريف رقم 1.80.266 الصادر 

في 17 دجنبر 1980، الجريدة الرسمية عدد 3590 وتاريخ 19 غشت 1981.
3- اعتمدت هذه االتفاقية في مؤتمر األمم املتحدة في اجتماعه العام السادس املنعقد بفيينا ما بين 25 نوفمبر و20 دجنبر 1988.

1992، ونشرت بموجب الظهير  5 نوفمبر  تمت املصادقة على هذه االتفاقية بموجب محضر إيداع وثائق مصادقة اململكة املغربية بتاريخ 
الشريف رقم 1.92.83 الصادر في 29 يناير 2002، الجريدة الرسمية عدد 4999 وتاريخ 29 أبريل 2002. 

.ONUDC 4- مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة
 3390 )الجريدة الرسمية بالفرنسية عدد   ،1977 أكتوبر   03 626-77-2 وتاريخ  5- أحدثت اللجنة الوطنية للمخدرات بموجب املرسوم رقم 
وتاريخ 19/10/1977(، وتجدر اإلشارة إلى أن رئاسة النيابة العامة تستدعى للحضور في اجتماعات هذه اللجنة رغم أن تركيبة اللجنة حسب 
املرسوم املحدث لها ال يتضمن أي إشارة إلى ذلك بالنظر لعدم تحيينه على ضوء املستجدات التي عرفتها السلطة القضائية ووضعية النيابة 

العامة بعد االستقالل عن وزارة العدل.    
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التشدد مع مستهلكي املواد املخدرة، وذلك بعدم اعتقالهم احتياطيا إال في الحاالت القصوى، فإن 

تفعيل أحكام الفصل 8 من الظهير املذكور أعاله، على مستوى االستعاضة عن املتابعة بإجراء 

على التسمم في مؤسسة  لعالج القضاء  -بعد موافقته-  فحص طبي على املستهلك وإخضاعه 

يظل معطال بسبب غياب البنية التنظيمية  عالجية طبقا للشروط املحددة في هذا الفصل، 

واملؤسساتية الضرورية إلعمال هذا املقت�ضى.

ولإشارة، فإن إعمال تدابير االعتقال االحتياطي من طرف النيابة العامة من جهة، وعدم 

تساهل املحاكم في العقوبات الصادرة في حق املحكوم عليهم في هذه القضايا، والحكم عليهم 

أدى إلى حقيقة تقت�ضي دراسة واقعية  غالبا بعقوبات سالبة للحرية نافذة من جهة أخرى، 

25 % من الساكنة السجنية هم من املعتقلين  الستخالص الدروس املناسبة. حيث إن حوالي 

من أجل قضايا املخدرات1، رغم أن قضايا املخدرات ال تشكل سوى أقل من 10 % من مجموع 

القضايا الزجرية الرائجة أمام املحاكم2. 

تعمل رئاسة النيابة  وملواكبة تنفيذ السياسة الجنائية في موضوع مكافحة املخدرات، 

العامة على تتبع قضايا املخدرات التي عالجتها النيابات العامة في املحاكم، والتي يمكن اإلدالء 

بصددها بالجدول التالي، الذي يسلط الضوء على عدد القضايا واملتابعين املتورطين في جرائم 

املخدرات.

1- بلغ عدد األشخاص الذين اعتقلوا خالل سنة 2019 من أجل جرائم االتجار واستهالك املخدرات 28.057 شخصا، بينما بلغ مجموع الوافدين 
24.9 % من مجموع الوافدين على السجون خالل نفس  112.540 شخصا، بما يشكل نسبة  على املؤسسات السجنية خالل نفس السنة 

السنة.
فيما بلغ عدد القضايا املتعلقة بجرائم املخدرات  قضية،   1.337.202 ما قدره   2019 بلغ مجموع القضايا الزجرية املسجلة خالل سنة   -2

122.999 قضية.
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إحصاء جرائم املخدرات املرتكبة خالل سنة 2019

مجموع عدد املتابعينالقضايا املسجلةالجرائم

18.02720.767اإلتجار في املخدرات

9831.229نقل املخدرات

28.83739.268حيازة املخدرات

145183استيراد املخدرات

327486تصدير املخدرات

72.99687.656االستهالك الشخ�ضي

1.6842.499متابعات أخرى

122.999152.088املجموع

وبتفحص املعطيات اإلحصائية املسجلة بالجدول أعاله، يمكن استخالص النتائج اآلتية :

انتقلت •  بحيث  املحاكم  املعروضة على  املخدرات  في مجموع قضايا  ارتفاع  يسجل 

122.999 هذه السنة، أي بنسبة ارتفاع بلغت  إلى   2018 103.608 قضية سنة  من 

18.72 %. ومن البديهي أن االرتفاع في عدد القضايا يف�ضي إلى ارتفاع عدد املتابعين، 

والذين بلغ عددهم 152.088 شخصا هذه السنة، باملقابل سنة 2018 توبع 121.906 

شخصا، أي بزيادة أكثر من 30.000 متابع؛

 في قضايا تصدير املخدرات واستيرادها بأكثر • 
ً
يالحظ كذلك أن سنة 2019 سجلت ارتفاعا

من 30 %، حيث بلغت في هذه السنة في مجموعها 472 قضية، بينما كان عددها السنة 

335 قضية1. وهو ما يعكس حجم املجهودات التي تقوم بها املصالح األمنية  املاضية 

وإحباط محاوالت إخراجها   املختلفة والجمركية في سبيل تطويق تهريب املخدرات، 

أو إدخالها إلى التراب الوطني؛

نجد جنحة •   2019 من بين جرائم املخدرات التي شهدت ارتفاعا كذلك خالل سنة 

االستعمال غير املشروع للمخدرات )االستهالك(، والتي انتقل عدد القضايا املسجلة 

بخصوصها من 53.712 قضية خالل سنة 2018 إلى 72.996 قضية خالل هذه السنة 

1- إذ تم تسجيل 145 قضية تخص استيراد املخدرات بنسبة ارتفاع محددة في 54,26 %، فيما تم تسجيل 327 قضية تتعلق بتصدير املخدرات، 
بنسبة ارتفاع بلغت 35,68 % مقارنة بسنة 2018.
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)أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 35 %(، توبع خاللها 87.656 شخصا. بينما كان هذا العدد 

في حدود 63.755 متابعا سنة 2018 )أي بنسبة زيادة بلغت 37.49 %(؛

على تنامي عدد املدمنين على •   
ً
يشكل ارتفاع نسبة مستعملي املواد املخدرة مؤشرا

املخدرات. كما ينذر بمحدودية الحلول املتاحة للنيابات العامة على مستوى معالجة 

القضايا املحالة عليها املتعلقة بمستعملي املخدرات. السيما تنزيل مقتضيات الفصل 

8 من ظهير 21 ماي 1974 املذكور سابقا، والذي أقر إمكانية إخضاع مستعمل املواد 

املخدرة للعالج من اإلدمان والتسمم.

 2019 وتجدر اإلشارة إلى أن رئاسة النيابة العامة بذلت جهودا ملحوظة خالل سنة 

من ظهير   8  للبحث عن وسائل عملية لتطبيق أحكام بدائل املتابعة املقررة في الفصل 

حيث تم عقد اجتماعات مع ممثلي وزارة الصحة وكذا مؤسسة محمد   ،1974 ماي   21

الخامس للتضامن للبحث عن طريقة فعالة لتطبيق هذا املقت�سى القانوني، والذي ال يزال 

معطال بسبب قلة أماكن اإليواء باملؤسسات العمومية ملعالجة مدمني املخدرات، وكذا لغياب 

النصوص التطبيقية التي نصت عليها املادة 8 أعاله. وأن هذا الجهد سيظل متواصال، على 

أمل التوصل إلى حلول لعالج املدمنين، وفقا ملا ينص عليه املشرع؛

يستخلص من الجدول أعاله كذلك أن قضايا االتجار في املخدرات عرفت انخفاضا   •

بسيطا مقارنة مع سنة 2018 والتي شهدت تسجيل 19374 قضية، مقابل 18.027 قضية خالل 

هذه السنة، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 7 %. كما تقلص عدد املتابعين من أجل هذه الجريمة 

من 21910 شخصا سنة 2018 إلى 20.767 شخصا سنة 2019. وهو ما يشكل نسبة انخفاض 

تحدد في 5 %.
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وفيما يلي مقارنة بين سنتي 2018 و2019 حول تطور القضايا واملتابعين في جرائم املخدرات.

الجرائم
عدد املتابعينعدد القضايا

نسبة التطور20182019نسبة التطور20182019

5,22- %6,9521.91020.767- %19.37418.027اإلتجار في املخدرات

5,40 %2,501.1661.229 %959983نقل املخدرات

22,00 %6,1632.18839.268 %27.16328.837حيازة املخدرات

16,56 %54,26157183 %94145استيراد املخدرات

17,39 %35,68414486 %241327تصدير املخدرات

37,49 %35,9063.75587.656 %53.71272.996االستهالك الشخ�ضي

7,90 %18,452.3162.499- %2.0651.684متابعات أخرى

24,76 %18,72121.906152.088 %103.608122.999املجموع
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ولبيان الفئات العمرية التي ارتكبت جرائم املخدرات خالل سنة 2019 نورد الجدول اآلتي:

مجموع عدد املتابعينإناثذكورالسن

44.7291.01545.744أقل من 25 سنة

57.1232.09659.219من 25 إلى 35 سنة

45.7451.38047.125أكثر من 35 سنة

147.5974.491152.088املجموع

مع تسجيل  يالحظ أن جرائم املخدرات ترتكب من قبل فئات عمرية مختلفة.  وهكذا، 

69 % من األشخاص املتابعين تتراوح  إذ أن  ارتفاع واضح لنسبة ارتكابها في أوساط الشباب، 

 وشابة. 
ً
أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، حيث بلغ عدد املتابعين 104.963 شابا

وغني عن البيان أن سبب ارتفاع مرتكبي جرائم املخدرات ضمن هذه الفئة يرجع إلى 

خصوصية هذه املرحلة العمرية، حيث هاجس التغلب على الضغوط النفسية واالجتماعية 

حاضر بقوة. وكذا الرغبة في تغييب العقل والبحث عن مخرج من بعض اإلكراهات االجتماعية 

وكذلك لغياب  باإلضافة إلى الدوافع البيولوجية لفترة املراهقة،  )مثل الفقر(،  واالقتصادية 

التأطير األسري لهذه الفئة.
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 باملقابل، يالحظ فرق صارخ في جنس األشخاص املتابعين في جرائم املخدرات، إذ تشكل 

اإلناث املتابعات نسبة 2.95 % فقط. وهي نسبة جد ضئيلة مقارنة بالنسبة املسجلة لدى الذكور. 

ويظهر املبيان اآلتي حجم الفرق بين الذكور اإلناث املتابعين بجرائم املخدرات. 

إن االرتفاع املتزايد لجرائم املخدرات وكما يظهر من خالل الرسم البياني أدناه، يقت�ضي 

وعلى   ،
ً
وقضائيا  

ً
وتربويا  

ً
تظافر الجهود على نطاق واسع لطرح أجوبة خالقة ومندمجة صحيا

التوعية  سبل  تقل  وال   .
ً
وبشريا  

ً
ولوجيستيكيا  

ً
بنيويا املعنية  املؤسسات  دور  تثمين  أساس 

والتحسيس بمخاطر املخدرات أهمية في تعزيز الجهود املبذولة في هذا اإلطار، وكذا جهود الوقاية 

كحل جوهري وأسا�ضي، لتطويق هذه اآلفة والحد من تفاقمها ومن آثارها على الفرد واملجتمع.
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ثانيا - مكافحة الجرائم البيئية :

 للمجهودات الوطنية املبذولة لحماية البيئة على مستوى تنفيذ السياسة العمومية 
ً
مواكبة

ولي رئاسة النيابة العامة اهتماما خاصا 
ُ
للدولة في مجال الحفاظ على املوروث الوطني البيئي، ت

بهذا املوضوع واتخذت مجموعة من التدابير تروم تأطير قضاة النيابة العامة في املجال ودعم 

قدراتهم املعرفية واملهنية ملزيد من النجاعة والفعالية.

1- تأطير عمل النيابات العامة بمناشير ودوريات :

يحث   ،2019 فبراير   11 س/ر.ن.ع بتاريخ   7 أصدر رئيس النيابة العامة املنشور عدد 

املتعلق بحماية أنواع النباتات   29.05 من خالله على االلتزام والتفعيل األمثل للقانون رقم 

والذي وضعه املشرع ملحاربة  والحيوانات املتوحشة املهددة باالنقراض ومراقبة االتجار فيها، 

سلوكيات اإلنسان واستنزافه للموارد الطبيعية وقضائه على العديد من الفصائل النباتية 

والحيوانية. 

وفي إطار تعزيز التعاون بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الداخلية واملندوبية السامية للمياه 

والغابات ومحاربة التصحر، تم التوقيع على الدورية املشتركة تحت عدد 1-19 وتاريخ 06 فبراير 

بقصد الحرص على تكثيف املراقبة والتنسيق وتقديم املساعدة بين كل القطاعات   ،2019

ذات الصلة بهدف رصد األنشطة غير املشروعة املرتبطة بأنواع النباتات والحيوانات املتوحشة 

املهددة باالنقراض.

2- دعم قدرات قضاة النيابة العامة في مجال البيئة :

عملت رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع القطاعات املعنية بحماية البيئة، على وضع برنامج 

لتكوين القضاة في عدد من املواضيع ذات الصلة بالجرائم البيئية، ومنها ندوة نظمت بتعاون 

مع كتابة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة والوكالة التقنية األملانية، حول 

املساطر اإلدارية والقضائية في مجال املخالفات البيئية.

وفي نفس السياق نظمت رئاسة النيابة العامة بتعاون مع املندوبية السامية للمياه والغابات 

ومحاربة التصحر، ومع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، ورشة تكوينية لفائدة قضاة النيابة 
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العامة حول موضوع التوصيف القانوني للجريمة البيئية على ضوء القانون رقم 29.05 املرتبط 

بتطبيق اتفاقية سايتس.

كما تم تنفيذ سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة في موضوع 

التقييم البيئي، على مدار السنة، كان آخرها بتاريخ 07 و08 نونبر2019، وذلك بتعاون مع كتابة 

الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة.

ثالثا - تطبيق قانون السير:

تعتبر حوادث السير من بين املعضالت الكبرى التي يعاني منها املغرب، باعتبارها تشكل معضلة 

، يساهم في عرقلة التنمية االقتصادية واالجتماعية التي 
ً
 واقتصاديا

ً
 إنسانيا

ً
اجتماعية، ونزيفا

تعرفها بالدنا، مما جعل محاربتها من ضمن األوراش الوطنية الكبرى التي تجسدها االستراتيجية 

الوطنية للسالمة الطرقية.

وفي هذا اإلطار، وتماشيا مع السياسات العمومية، وضعت رئاسة النيابة العامة محاربة 

آفة حوادث السير من بين أولويات السياسة الجنائية التي سهرت على تنفيذها خالل سنة 

2019، وذلك من خالل املهام الوقائية االستباقية، والسيما تحقيق الردع الالزم الحترام قانون 

السير عبر التصدي ملخالفات املرور :

1-  معالجة املحاضر اإللكترونية ملخالفات السير :

 
ً
تشكل املعالجة اإللكترونية ملخالفات وجنح السير التي يتم رصدها بالرادار الثابت، مظهرا

من مظاهر العدالة الرقمية التي شهدتها املحاكم املغربية في إطار تنفيذ األهداف االستراتيجية 

الكبرى مليثاق إصالح منظومة العدالة في شقها املتعلق بتحديث اإلدارة القضائية، ولبنة أولى من 

لبنات املحكمة الرقمية.

املرفق القضائي عند البت في  وحتى تكون هذه املعالجة اإللكترونية قيمة مضافة ألداء 

قضايا السير، سواء على مستوى الفعالية أو النجاعة القضائية، حرصت رئاسة النيابة العامة، 

في إطار إشرافها على تتبع وتنفيذ السياسة الجنائية في مجال قضايا السير والسالمة الطرقية، 

على تقييم سير النظام املعلوماتي للمعالجة اإللكترونية ملخالفات السير املتعلقة بالرادار الثابت، 
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بتنسيق مع مختلف الفاعلين املتدخلين في هذا النظام، خاصة القطاعين الحكوميين املكلفين 

بالعدل والنقل، حيث تم رصد بعض اإلشكاالت والصعوبات التي تعترض تفعيله على الوجه 

األمثل.

1-1- اإلشكال األول : عدم تعميم النظام املعلوماتي على جميع املحاكم :

عند بداية تفعيل النظام املعلوماتي كانت محاضر املخالفات املتعلقة بتجاوز السرعة 

املحددة قانونا تحال في إطار االختصاص على املحاكم التي يوجد بدائرة نفوذها الرادارات 

الثابتة. مما يجعل بعض النيابات العامة تتوصل بعدد ضخم من املخالفات، رغم إقامة مرتكبيها 

بالنفوذ الترابي ملحاكم ابتدائية أخرى. وقد أثر ذلك سلبا على املعالجة القضائية لهذه املخالفات 

سواء على مستوى التبليغ أو التنفيذ، خاصة أن التطبيقية املعلوماتية كانت تحدد مكان األداء 

في صندوق املحكمة التابع لها مكان ارتكاب املخالفة وليس في غيره، مما  يتعذر معه تلبية طلبات 

املخالفين الذين يرغبون في أداء مخالفات ارتكبت في جهات أخرى.

ولتجاوز هذا اإلشكال، تم بتعاون مع وزارة النقل ووزارة العدل تعميم النظام املعلوماتي 

على جميع املحاكم بعد أن تم االتفاق على إحالة املحاضر على املحكمة التي يوجد بها محل إقامة 

املخالف بدال من محكمة مكان ارتكاب املخالفة، وفق ما كان معموال به سابقا. كما أصبح بإمكان 

املخالفين في إطار وحدة الصندوق باملحاكم أداء مبلغ الغرامات بجميع صناديق محاكم اململكة 

دون تحمل عناء التنقل إلى مقر املحكمة املختصة مصدرة السند التنفيذي أو األمر القضائي في 

الجنح أو الحكم القضائي. وهو ما ساهم في تجويد الخدمة القضائية في هذا الشأن ورفع العبء 

عن املرتفقين.

2-1- اإلشكال الثاني : استخالص الغرامات خارج النظام املعلوماتي :

في ظل عدم توفر بعض املحاكم على النظام املعلوماتي الخاص باملعالجة، بادرت بعض 

النيابات العامة بهذه املحاكم إلى استخالص الغرامات املتعلقة بمخالفات السير التي يتقدم 

مرتكبوها لألداء في إطار السند التنفيذي وتضمينها في السجالت العادية، غير أنها تبقى مسجلة 

في النظام املعلوماتي ملحكمة أخرى توصلت باملحضر إلكترونيا مع احتمال إمكانية إصدار حكم 

بشأنها رغم أداء املخالف ملبلغ الغرامة في محكمة أخرى. 
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ولحل هذا اإلشكال عملت رئاسة النيابة العامة على حصر هذه الحاالت وحذفها من 

النظام املعلوماتي املركزي لتفادي إمكانية مطالبة املخالف باألداء مرة أخرى. وذلك في انتظار 

تمكن وزارتي النقل والعدل من توفير املنصة املعلوماتية الالزمة لهذه الوضعية.

3-1- اإلشكال الثالث : غياب بعض الوظائف التطبيقية في النظام املعلوماتي :

كان النظام املعلوماتي ال يتوفر على بعض الوظائف التطبيقية التي تسمح للنيابات العامة 

بتفعيل بعض اآلليات القانونية في املعالجة القضائية للمحاضر، خاصة آلية السند التنفيذي 

 على معالجة عدد كبير من املحاضر في 
ً
واإلحالة لالختصاص في بعض الحاالت. وهو ما أثر سلبا

هذا الشأن. لهذا تم تحيين النظام املعلوماتي، بإدخال خانة خاصة بالسند التنفيذي واإلحالة 

النظام  ومالءمة  املحاضر،  معالجة  في  أنجع  قضائية  فعالية  تحقيق  وبالتالي  لالختصاص. 

املعلوماتي مع مقتضيات القانون الخاصة بتدبير هذا النوع من املخالفات.

4-1- إحصائيات خاصة بمخالفات وجنح السير املتعلقة بالرادار الثابت خالل سنة 

: 2019

مجموع 
املخالفات من 
الدرجة األولى

مجموع 
املخالفات من 
الدرجة الثانية

مجموع 
املخالفات من 
الدرجة الثالثة

مجموع 
املخالفات

املجموعمجموع الجنح

 75041071901  8735281064397 138254 52615 املجموع

وإذا كان مجموع املخالفات املتوصل بها عن طريق املحاضر اإللكترونية، التي تمكنت    

النيابات العامة من معالجتها خالل السنة هو 1.064.397، فإن املخالفات من الدرجة الثالثة1 

 % 13 )873.528 مخالفة(. فيما تشكل املخالفات من الدرجة الثانية2 نسبة  82 % منها  تشكل 

)138.254 مخالفة(. واملخالفات من الدرجة األولى3 نسبة 5 % )52.615 مخالفة(. في حين بلغت 

نسبة الجنح4 أقل من 2 % من مجموع املحاضر اإللكترونية املعالجة )7.504 جنحة(.

1- املخالفات من الدرجة الثالثة هي املعاقب عليها بغرامة من 300 إلى 600 درهم. )املادة 186 من مدونة السير(.
2- املخالفات من الدرجة الثانية هي املعاقب عليها بغرامة من 500 إلى 1000 درهم )املادة 185 من مدونة السير(.
3- املخالفات من الدرجة األولى هي املعاقب عليها بغرامة من 700 إلى 1400 درهم )املادة 184 من مدونة السير(.

4- وأما جنح السير فهي املعاقبة بعقوبات حبسية أو بغرامات تتجاوز ما سلف وتصل في بعض األحيان إلى 30000 درهم )أنظر على سبيل املثال 
املواد 175 و179و182و183 من مدونة السير(.
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2- معالجة بعض اإلشكاليات املتعلقة بتطبيق مدونة السير على الطرق :

2019 على معالجة بعض اإلشكاالت املرتبطة  حرصت رئاسة النيابة العامة خالل سنة 

حيث عملت من خالل  بتطبيق مقتضيات مدونة السير على الطرق بشأن بعض املخالفات. 

دوريات، أو عن طريق تنظيم دورات تكوينية، على تزويد السادة قضاة النيابة العامة باملعلومات 

من بين هذه الحاالت  واتخاذ القرار األنجع بشأنها.   الدقيقة لتجاوز مختلف هذه اإلشكاالت، 

ما يلي : 

1-2- مخالفة عدم احترام املمرات الخاصة بالحافالت :

في إطار تفاعل رئاسة النيابة العامة مع املحيط الخارجي، ورصد مختلف الظواهر التي 

يثيرها املواطنون عبر مواقع التواصل االجتماعي ، تم خالل هذه السنة رصد تذمر السائقين من 

تحرير محاضر  مخالفات السير في إتجاه ممنوع  من طرف أعوان الشرطة في حالة عدم احترام 

املمرات الخاصة بالحافالت ، خاصة على صعيد مدن الرباط، سال، وتمارة،  في ظل غياب نص 

صريح بهذه املخالفة، مما كان يشكل خرقا للقانون، خالفا لعدم احترام األشرطة أو املسالك 

الخاصة بالدراجات  التي اعتبرها املشرع بشكل صريح مخالفة من الدرجة الثانية في املادة 185 

من مدونة السير على الطرق.

19س/ر.ن.ع وتاريخ  مما حدا برئاسة النيابة العامة إلى إصدار دورية في املوضوع عدد   

17ماي 2019 حول عدم احترام املمرات املخصصة لبعض أصناف مستعملي الطريق. تضمنت 

تحديد اإلطار القانوني املناسب ملخالفة عدم احترام املمرات املخصصة لباقي أنواع املركبات، 

كما هو الشأن بالنسبة لحافالت النقل العمومي في إطار املادتين 87 و186 من مدونة السير على 

الطرق، واعتبارها مخالفة من الدرجة الثالثة معاقب عليها بغرامة من 300درهم إلى 600 درهم، 

 700 وليس مخالفة السير في اتجاه ممنوع املعتبرة من الدرجة األولى املعاقب عليها بغرامة من 

1.400 درهم. كما تم حث النيابات العامة على دعوة مصالح الشرطة القضائية إلى  درهم إلى 

تحرير محاضر باملخالفات املرتكبة في هذا الصدد. 

2-2- مخالفة تجاوز الوزن اإلجمالي للمركبات املحملة :

في التفعيل الصارم   
ً
بالنسبة لهذه املخالفة الحظت رئاسة النيابة العامة أن هناك خلال
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14س/ر.ن.ع  الدورية عدد  رغم  البضائع،  نقل  املنظمة لحمولة مركبات  القانونية  لألحكام 

 إغفال متابعة 
ً
املوجهة إلى النيابات العامة بتاريخ 08 مارس 2018 في املوضوع. حيث يتم أحيانا

املشاركين في ارتكاب هذه املخالفة. كما أنه ال يتم استئناف األحكام التي تق�ضي بالحكم على 

املخالف بغرامة عن طن واحد فقط رغم أن الحمولة تتجاوز عدة أطنان.

43/ر.ن.ع بتاريخ   وأمام هذا الوضع بادرت رئاسة النيابة العامة إلى توجيه دورية عدد 

في إطار  تتبع هذه القضايا بجدية وحزم،  2019 قصد حث النيابات العامة على   أكتوبر   11

الطرقية،   السالمة  مؤشرات  وتحسين  الطرق  على  السير  مدونة  ملقتضيات  األمثل  التطبيق 

والعمل على تقديم ملتمسات تروم إصدار عقوبات رادعة، والطعن في األحكام التي تأتي مخالفة 

ملا هو منصوص عليه قانونا.  

3-2- مخالفة تجاوز السرعة بأكثر من 50 كلم /الساعة :

السيارات بدون سائق من  سجلت رئاسة النيابة العامة تظلم بعض أرباب وكاالت كراء 

السرعة  بتجاوز  املتعلقة  الجنح  في حقهم بخصوص  الغيابية  األحكام  صدور مجموعة من 

50 كلم/ساعة املسجلة عبر الرادارات الثابتة، بسبب عدم إشعارهم  املحددة قانونا بأكثر من 

بهذه الجنح من طرف اإلدارة املكلفة بالنقل، أو من طرف املحاكم، مما صعب عليهم التصريح 

بأسماء السائقين املخالفين املكترين للسيارات. 

ولتجاوز هذا اإلشكال، تم التنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك قصد العمل 

على عدم إحالة هذه الجنح املسجلة عبر النظام املعلوماتي على املحاكم مباشرة قبل إشعار 

األشخاص، بما فيهم وكاالت كراء السيارات بهذه الجنح، وذلك لتمكينهم من التصريح بالسائقين 

من تاريخ التوصل باإلشعار على غرار ما هو معمول به  يوما ابتداء   30 املخالفين داخل أجل 

بالنسبة للمخالفات.

3- البطاقة الخضراء الدولية للتأمين :

للتأمين،  الدولية  البطاقة  لنظام  العملي  التطبيق  في  األداء  بمستوى  لالرتقاء  سعيا 

واملساعدة على تجاوز مختلف مواطن القصور، ومعالجة بعض التطبيقات غير السليمة التي 

بتنسيق مع  بادرت رئاسة النيابة العامة،  ما فتئ يكشف عنها واقع املمارسة من حين آلخر، 
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املكتب املركزي املغربي لشركات التأمين ضد حوادث السيارات، إلى عقد دورتين تكوينيتين في 

املوضوع. األولى بمقر رئاسة النيابة العامة بتاريخ 02 نونير 2019، والثانية بتاريخ 15 نونبر 2019 

 من النيابات العامة وقضاة 
ً
بمقر املكتب املذكور بالدار البيضاء. استفاد منها حوالي 50 قاضيا

الحكم. وشكلت الدورتان فرصة لضبط الطبيعة القانونية والتقنية للبطاقة الخضراء، ونطاق 

صالحيتها في الزمان واملكان. والوقوف عند بعض التطبيقات القضائية لإشكاالت املثارة، من 

خالل اجتهادات قضائية صادرة في املوضوع.

2019 حول البطاقة الدولية  20 دجنبر  56 س/ر.ن.ع بتاريخ  كما تم إصدار دورية عدد 

 لإطار القانوني والشكلي لهذه البطاقة، ومجموعة 
ً
للتأمين »البطاقة الخضراء«. تضمنت تحديدا

من التعليمات التي يجب اتباعها، في إطار إشراف النيابة العامة على األبحاث التي تجريها الشرطة 

القضائية في حوادث السير التي تتسبب فيها املركبات ذات الترقيم األجنبي.

4- االحتفال باليوم الوطني للسالمة الطرقية :

في إطار تخليد اليوم الوطني للسالمة الطرقية الذي يصادف يوم 18 فبراير من كل سنة، 

2019، حول  يناير   03 1س/ر. ن.ع بتاريخ  بادرت رئاسة النيابة العامة إلى إصدار دورية عدد 

تخليد هذا اليوم، حثت من خاللها النيابات العامة على تخليد هذا اليوم، من خالل الحرص على 

املشاركة في اللقاءات والندوات التي تعقد بهذه املناسبة من طرف مختلف القطاعات الحكومية 

وفعاليات املجتمع املدني، والعمل على عقد يوم درا�ضي على صعيد كل محكمة لتدارس مختلف 

اإلشكاالت التي تعيق تحقيق السالمة الطرقية.

بمناسبة تخليد   ،2019 فبراير   18 كما نظمت رئاسة النيابة العامة يوما دراسيا بتاريخ 

اليوم الوطني للسالمة الطرقية حول موضوع »إشكاالت املعالجة اإللكترونية ملخالفات السير 

املتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها«. عرف حضور ممثلي املجلس األعلى للسلطة القضائية 

وبعض قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم، وأطر كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 

واملاء، ووزارة العدل.

وقد كان هذا اليوم الدرا�ضــي فرصة ملناقشــة أهم اإلشــكاالت القانونية والتقنية التي تعتري 

النظــام املعلوماتــي للمعالجــة، والخــروج بتوصيــات كفيلــة بإعطــاء فعاليــة أكثــر للنظــام املذكــور. 
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وتحقيق الحكامة القضائية في تدبير املحاضر اإللكترونية ملخالفات السير. وقد تم تفعيل بعضها 

خــالل ســنة 2019 بتنســيق مــع وزارة العــدل، ممــا ســاهم فــي تحقيــق فعاليــة قضائيــة ناجعــة فــي 

معالجــة محاضــر الســير اإللكترونيــة، وبالتالــي املســاهمة فــي الرفــع مــن مؤشــرات الســالمة الطرقيــة 

ببالدنا. 

والتجزئــات  التعميــر  بقانــون  املتعلقــة  املخالفــات  مكافحــة   - رابعــا 
: العقاريــة 

يترتب عن ظاهرة البناء غير القانوني نتائج سلبية تنعكس على املشهد العمراني وال تساعد 

على توفير بنية عمرانية منظمة، لذلك عمل املشرع على تدعيم الترسانة القانونية للتعمير بالقانون 

رقــم 66.12 املتعلــق بمراقبــة وزجــر املخالفــات فــي مجــال التعميــر والبنــاء، والــذي عــدل وتمــم ونســخ 

بعض مقتضيات القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير، والقانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات 

العقاريــة، وكــذا الظهيــر الشــريف رقــم 1.60.063 بشــأن توســيع نطــاق العمــارات القرويــة، بحيــث 

اســتهدف القانــون املذكــور تجميــع املقتضيــات الزجريــة املتفرقــة بيــن النصــوص القانونيــة املنظمــة 

لقطــاع التعميــر، وتوفيــر إطــار قانونــي متكامــل للوقايــة وزجــر مخالفــات البناء والتعمير

وفي سياق تفعيلها ألحكام القانون املذكور قامت النيابة العامة برسم سنة 2019 بتحريك 

الدعــوى العموميــة فــي 33.111 قضيــة توبــع مــن خاللهــا 33.828 شــخصا ملخالفتهــم أحــكام قوانيــن 

التعميــر والبنــاء، بحيــث تــم تســجيل 26.043 قضيــة تتعلــق بجنحــة البنــاء بــدون رخصــة، و923 

قضيــة تتعلــق بإحــداث تجزئــة ســكنية بــدون رخصــة، كمــا تــم تســجيل 1.778 مخالفــة للتصميــم 

باقــي املخالفــات  فــي ملــك عمومــي فيمــا بلغــت  مخالفــة تتعلــق بالبنــاء  و555   املصــادق عليــه، 

ما مجموعه 3819.

ويظهــر مــن خــالل تتبــع إحصائيــات أداء النيابــة العامــة فــي مجــال مكافحــة جرائــم التعميــر أن 

جنحة البناء بدون رخصة الزالت تحتل النسبة األكبر من مجموع القضايا )بما يفوق 78 %(، مع 

تسجيل انخفاض في عدد القضايا مقارنة بالسنوات الفارطة كما يظهر املبيان والجدول اآلتيين :
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نوع املخالفة 
الســنـة 

20122013201420152016201720182019

35.94245.06936.35631.98431.97332.77633.54626.043البناء بدون رخصة

1.0868615436027376691.258923إحداث تجزئة سكنية بدون رخصة

3.7854.3424.0422.9563.1913.0072.1771.778مخالفة التصميم املصادق عليه

1.0857785576248269931.132555البناء في ملك عمومي 

23383446798403.5012.2823.819مخالفات أخرى 

41.52151.43341.54236.84537.56740.94640.39533.118املجموع 

خامســا - مكافحــة قضايــا زجــر الغــش فــي االمتحانــات املدرســية واملباريــات 
العموميــة :

فــي ســياق توحيــد الجهــود ومختلــف التدخــالت ملحاصــرة ظاهــرة الغــش فــي االمتحانــات   

املدرسية صدر القانون رقم 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016،  الذي نص في الباب الثالث منه على 

مجموعــة مــن العقوبــات الزجريــة1، فــي حالــة ارتــكاب بعــض أفعــال الغــش فــي االمتحانــات املدرســية، 

1- تتراوح هذه العقوبات بين الحبس من 5 أشهر إلى 5 سنوات أو بغرامة يقدر مبلغها بين 5.000 درهم و100.000 درهم أو بالعقوبتين معا.
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كاملشاركة في االمتحان بوثائق مزورة أو انتحال صفة مترشح الجتياز االمتحان أو تسريب مواضيع 

االمتحان من طرف مختلف املتدخلين في تحرير أو نقل أو حماية مواضيع االمتحان، أو املساهمة 

مــن غيــر املترشــحين فــي اإلجابــة عــن أســئلة االمتحــان أو االتجــار بمواضيعــه وأجوبتــه باســتعمال 

وســائل تقليديــة أو إلكترونيــة بشــكل فــردي أو فــي إطــار شــبكات.

ورغــم صــدور القانــون رقــم 02.13 فقــد ظلــت املباريــات العموميــة خاضعــة للظهيــر الشــريف 
رقــم 1.58.060 بتاريــخ 25 يونيــو 1958 بشــأن زجــر الخــداع فــي االمتحانــات واملباريــات العموميــة1، 

األمــر الــذي اقت�ضــى توضيــح اإلطــار القانونــي لقضــاة النيابــة العامــة وتوحيــد عملهــم بشــأن إعمــال 

القانــون رقــم 02.13 فيمــا يتعلــق بالغــش فــي االمتحانــات املدرســية وتطبيــق ظهيــر 25 يونيــو 1958 

فيمــا عــدى ذلــك مــن االمتحانــات واملباريــات العموميــة، لذلــك صــدرت الدوريــة عــدد 14 س/ر.ن.ع 

بتاريــخ 18 أبريــل 2019 تضمنــت التوجيهــات التاليــة :

العمــل علــى مواكبــة اجتيــاز امتحانــات الباكالوريــا مــن خــالل تفعيــل أحــكام القوانيــن • 

الجاري بها العمل فيما يتعلق بالغش في االمتحانات املدرسية وإنجاز األبحاث والتحريات 

واملتابعــات بشــأنها بالســرعة والفعاليــة الالزمتيــن؛

تأســيس املتابعات بشــأن الغش في االمتحانات املدرســية املتوجة بالحصول على إحدى • 

الشــهادات والديبلومــات الوطنيــة علــى أحــكام القانــون رقــم 02.13، وإعمــال ظهيــر 25 

يونيــو 1958 فيمــا عــدا ذلــك مــن االمتحانــات واملباريــات العموميــة.

وفي إطار تفعيل املقتضيات الســالفة الذكر وتنزيال للقانون رقم 02.13 املتعلق بزجر الغش 

 345 274 قضيــة، توبــع فيهــا  2019 مــا مجموعــه  فــي االمتحانــات املدرســية، ســجل برســم ســنة 

شــخصا )45 منهــم فــي حالــة اعتقــال والباقــي فــي حالــة ســراح(. وتوزعــت األحــكام الصــادرة بشــأن هــذه 

القضايــا بيــن 19 عقوبــة حبســية نافــذة، والغرامــة أو الحبــس املوقــوف التنفيــذ فــي باقــي القضايــا.

وفيما يتعلق باملتابعات الخاصة بالخداع في االمتحانات واملباريات العمومية تفعيال لظهير 

25 يونيــو 1958، فقــد ســجلت 54 قضيــة، توبــع فيهــا 80 شــخصا )4 منهــم فــي حالــة اعتقــال والباقــي 

فــي حالــة ســراح(. وفيمــا يتعلــق باألحــكام الصــادرة بمناســبة البــت فــي هــذه القضايــا فقــد توزعــت بين 

ثالثــة عقوبــات حبســية نافــذة، والغرامــة أو الحبــس املوقــوف التنفيــذ فــي باقــي القضايا.

1- يتضمن هذا الظهير بدوره عقوبات جنائية في حق مرتكبي الغش تتراوح بين الغرامة والحبس قد يصل إلى 3 سنوات.
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الخالصات الختامية : 

حافظــت هــذه النســخة الثالثــة مــن التقريــر الــدوري لرئاســة النيابــة العامــة حــول ســير النيابــة 

العامــة وتنفيــذ السياســة الجنائيــة علــى املحــاور التقليديــة التــي تناولهــا التقريــران الســابقان )ســنتي 

2017 و2018(. بما فيها تركيز الباب التمهيدي على املستوى الذي تم تحقيقه في مجال استقالل 

النيابة العامة باعتبارها جزًء من السلطة القضائية. وكذلك وضُعها داخل هذه السلطة نفسها. 

كمــا تنــاول التقريــر الوضــع العــام لســير النيابــة العامــة وكذلــك وضعيــة تنفيــذ السياســة الجنائيــة. 

وهمــا املهمتــان اللتــان تنــص املــادة 110 مــن القانــون التنظيمــي املتعلــق باملجلــس األعلــى للســلطة 

القضائيــة علــى تناولهمــا بواســطة هــذا التقريــر.

ويمكن اإلشارة إلى أهم الخالصات التي انتهى إليها تقرير سنة 2019 كالتالي :

أوال - دعم استقالل النيابة العامة : 

لئن كان تأسيس رئاسة النيابة العامة كمؤسسة قيادية من مؤسسات السلطة القضائية، 

مكلفــة باإلشــراف علــى النيابــات العامــة وتتبــع تنفيــذ السياســة الجنائيــة، ال يعــرف أي صعوبــات 

بســبب مــا حققــه لهــا القانــون مــن اســتقالل مالــي وإداري فــي مقرهــا. فــإن اضطالعهــا بمهامهمــا علــى 

صعيــد النيابــات العامــة باململكــة يعــرف بعــض الصعوبــات الناتجــة عــن غيــاب االســتقالل املالــي 

واإلداري للنيابــات العامــة بمحاكــم اململكــة مــن جهــة، أو عــن انعــدام إطــار منظــم للتنســيق بيــن 

املتدخلين في املهام القضائية من جهة أخرى. ويمكن في هذا اإلطار اإلشارة إلى األمثلة التالية التي 

تناولهــا التقريــر :

1- انعدام إطار منظم للتنسيق :

لقــد كان الشــأن القضائــي بكاملــه يــدار بواســطة الــوزارة املكلفــة بالعــدل. وهــو مــا كان يوفــر 

لتلــك الســلطة كامــل اإلمكانيــات للقيــام بمهامهــا بالنظــر لســيطرتها علــى كافــة األدوات والوســائل 

الالزمــة لذلــك. غيــر أنــه بعــد إحــداث الســلطة القضائيــة تــم توزيــع املهــام بيــن عــدة جهــات، والســيما 

غيــر أن  املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة، ورئاســة النيابــة العامــة والــوزارة املكلفــة بالعــدل. 

 مــن التوســع فــي تأويــل بعــض النصــوص 
ً
 التوزيــع الفعلــي للمهــام عــرف بعــض الصعوبــات انطالقــا

 أو تجاهلهــا. كمــا أن اآلليــة التــي أحدثهــا القانــون التنظيمــي للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة 
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)املــادة 54( للتنســيق بيــن الســلطة القضائيــة والــوزارة املكلفــة بالعــدل لــم تســتوعب هــذا اإلشــكال 

- علــى األقــل بالنســبة للنيابــة العامــة - حيــث كانــت رئاســتها تعــول علــى صــدور القــرار املشــترك بيــن 

الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية ووزير العدل، بإنشاء الهيأة املشتركة للتنسيق 

فــي مجــال اإلدارة القضائيــة، وتحديــد صالحياتهــا مــن أجــل انكبــاب الهيــأة علــى حــل اإلشــكاليات 

  أن األطــراف الثالثــة )القضــاء الجالــس والنيابــة 
ً
املطروحــة والتنســيق فــي املهــام املشــتركة. علمــا

العامة ومصالح وزارة العدل( تشــتغل في فضاءات مشــتركة هي محاكم اململكة، وتســتعمل موارد 

بشــرية ووســائل ماديــة مشــتركة، ممــا يجعــل عمــل كل جهــة يتوقــف علــى أداء األخــرى. وبالتالــي فــإن 

التنســيق والتعــاون بينهــا أمــر ال منــاص منــه ألداء العمــل القضائــي.

غير أنه رغم مطالب رئاسة النيابة العامة، فإن القرار املشترك بين الرئيس املنتدب للمجلس 

األعلــى للســلطة القضائيــة والوزيــر املكلــف بالعــدل لــم يســتحضر رئاســة النيابــة العامــة فــي هيكلــة 

اللجنة. واكتفى بممثلين عن وزارة العدل وممثلين عن املجلس األعلى للسلطة القضائية  وحدهما 

 بين إدارة 
ً
دون  إدارة رئاسة النيابة العامة1. وبذلك يكون القرار قد اختار أن يتم التنسيق حصريا

 مهــام تســيير النيابــة العامــة وال اإلشــراف 
ً
املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة )التــي ال تباشــر مطلقــا

على مهامها(، وبين إدارة وزارة العدل. ولحد نهاية السنة )2019( لم تتم االستجابة لطلبات رئاسة 

النيابــة العامــة بتعديــل املــادة 54 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس  إلضافــة رئاســة النيابــة العامــة 

كســلطة معنيــة بتوقيــع القــرار املشــترك. وال باملقترحــات البديلــة املتلعقــة بتعديــل القــرار املذكــور، 

إلضافــة األطــر العليــا لرئاســة النيابــة العامــة إلــى هيكلــة الهيــأة املشــتركة. أو توقيــع اتفاقيتيــن مــع 

املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة مــن جهــة، ومــع الــوزارة املكلفــة بالعــدل  مــن جهــة أخــرى. ولذلــك 

فــإن اســتمرار هــذا الوضــع ال يخــدم املصالــح العامــة القضائيــة. وأن تجاهــل مؤسســة هامــة مــن 

 املنظومــة القضائيــة الوطنيــة فــي مجــال حيــوي، ُيعَتبــر معاكســة ملبــدأ اســتقالل القضــاء. وذلــك ألنــه  

 ال يمكــن للنيابــة العامــة االضطــالع بمهامهــا دون التوفــر -باســتقالل- علــى الوســائل واإلمكانيــات، 

وال حتــى فرصــة التنســيق والتشــاور الســتعمال اإلمكانيــات املشــتركة بينهــا وبيــن باقــي املتدخليــن فــي 

العمــل القضائــي باملحاكــم.

 فيه.
ً
1- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أدرج ضمن تمثيلية املجلس باعتباره عضوا
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2- التفتيش القضائي :

قبــل اســتقالل الســلطة القضائيــة، كان وزيــر العــدل يتوفــر علــى مفتشــية عامــة بالــوزارة، 

تباشــر املهــام التاليــة :

التفتيــش التأديبــي للقضــاة بهــدف مســاءلتهم عــن األخطــاء واالختــالالت املهنيــة مــن طــرف • 

املجلــس األعلــى للقضــاء، الــذي كان الوزيــر هــو نائــب رئيســه؛

التفتيش الدوري للمحاكم والنيابات العامة لإطالع على كيفية اشــتغالها وســير العمل • 

بهــا. وهــو مــا كان يتيــح للوزيــر بواســطة مديريــات الــوزارة، التدخــل فــي التســيير  واإلدارة. 

وتوجيــه املهــام -فــي حــدود مــا يســمح بــه القانــون- مــن أجــل تحســين األداء وزيــادة فــرص 

النجاعــة. وبالنســبة للنيابــة العامــة إمكانيــة إصــدار تعليمــات فــي مجــال تنفيــذ السياســة 

الجنائية، أو توفير فرص للتكوين على بعض املهام، وغيرها من األمور املرتبطة بسلطات 

التســيير واإلشــراف واملراقبــة التــي كان الوزيــر يتوفــر عليهــا. والتــي انتقلــت، بعــد اســتقالل 

الســلطة القضائيــة، إلــى رئيــس النيابــة العامــة، فيمــا يخــص النيابــات العامــة باملحاكــم؛

التفتيش اإلداري للمحاكم : اقت�ضى استقالل السلطة القضائية، توزيع مهام التفتيش • 

بين الوزارة املكلفة بالعدل من جهة، واملجلس األعلى للسلطة القضائية من جهة أخرى، 

ورئاســة النيابــة العامــة مــن جهــة ثالثــة كل فــي حــدود االختصاصــات املوكولــة إليــه. وقــد 

كان األمــر يقت�ضــي أن ينظــم القانــون مجــاالت تدخــل كل جهــة مــن هــذه الجهــات فــي حــدود 
اختصاصاتها. فمن جهة  يعتبر قانون التنظيم القضائي هو املجال الطبيعي لتحديد دور 

 تفتيش املحاكم والنيابات العامة، كما صرحت بذلك املحكمة الدستورية في قراراها عدد 

 38-15 بمناســبة مراقبــة دســتورية القانــون رقــم    2019 فبرايــر   08 بتاريــخ    89-19

املتعلــق بالتنظيــم القضائــي. وقــد جــاء فــي حيثيــات القــرار : »حيــث إن امليــدان املطابــق، 

مــن مياديــن القانــون كمــا هــي محــددة فــي الفصــل 71 مــن الدســتور، لتنظيــم املفتشــية 

العامــة للشــؤون القضائيــة، هــي املتعلقــة بالتنظيــم القضائــي؛

وحيــث إن التنظيــم القضائــي يشــمل مواضــع املحاكــم، أصنافهــا واختصاصاتهــا، 

تأليفهــا وتنظيمهــا، وهيئــات الحكــم وتركيبتهــا، والتفتيــش القضائــي، ســواء التفتيــش 

الــذي يشــرف عليــه املســؤولون القضائيــون، أو الــذي يعــود إلــى املفتشــية العامــة 

للشــؤون القضائيــة، ومــا يتعلــق بتجريــح القضــاة ومخاصمتهــم ...«.
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غيــر أن قانــون التنظيــم القضائــي لــم يتنــاول هــذه املقتضيــات. ولــم يحــدد علــى الخصــوص 

الخدمــات التــي يمكــن أن تقدمهــا املفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة لرئاســة النيابــة العامــة، 

باعتبــار هــذه األخيــرة هــي املخــول إليهــا الســلطة واإلشــراف ومراقبــة النيابــة العامــة وتقييــم أداء 

أعضائهــا. وهــذه الســلطات هــي التــي تتيــح إمكانيــة تتبــع أداء أعضــاء النيابــة العامــة واإلشــراف عليــه 

ومراقبته بقصد تحســينه أو تطويره أو تعديله، في الحدود املحددة بمقت�ضى الدســتور والقانون.

كما أن املادة 53 من القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية، تنص على توفر 

املجلــس علــى مفتشــية  عامــة للشــؤون القضائيــة، يحــدد القانــون تأليفهــا واختصاصاتهــا وقواعــد 

تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها. وهو ما تمت ترجمته بإمكانية إصدار قانون خاص باملفتشية 

العامة للشؤون القضائية. غير أن مسودة مشروع ذلك القانون، التي أعدتها السلطة الحكومية 

 للعالقة بين املفتشية ورئاسة النيابة العامة. وهو ما يثير التساؤالت 
ً
 املكلفة بالعدل لم تضع إطارا

التالية : 

هــل ســتتولى املفتشــية العامــة تفتيــش النيابــات العامــة لغايــات غيــر تأديبيــة1. ذلــك أن • 

القانون يمنح لرئيس النيابة العامة السلطة على أعضاء النيابة العامة وعلى مهامهم، 

تعليمــات فــي مجــال  كمــا خولــه إمكانيــة إعطــاء  وكذلــك اإلشــراف عليهــم ومراقبتهــم. 

الدعوى العمومية وتنفيذ السياسة الجنائية، تكون واجبة التنفيذ، متى كانت مكتوبة 

وقانونية. كما يمنحُه صالحية تقييم أداء قضاة النيابة  العامة، فكيف سيتمكن رئيس 

النيابــة العامــة مــن تتبــع مــدى تنفيــذ النيابــات العامــة لتوجيهاتــه وتعليماتــه القانونيــة إذا 

لــم تكــن لــه مفتشــية ؟. وكيــف لــه أن يراقــب مــدى قيــام النيابــة العامــة بواجبهــا، واالطــالع 

علــى مســتوى أدائهــا، مــن أجــل التدخــل لتصحيــح األوضــاع وتطويرهــا. وكذلــك بغايــة 

تقييــم أداء أعضــاء النيابــة العامــة ؟؛

يتطلــب األمــر الفْصــل بيــن املهــام التأديبيــة، التــي تقــوم بهــا املفتشــية العامــة للشــؤون • 

القضائيــة لفائــدة املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة، وبيــن املهــام التدبيريــة والتســييرية 

ولذلــك فــإن الوضــع  التــي تتــم تحــت ســلطة وإشــراف ورقابــة رئيــس النيابــة العامــة. 

الصحيــح هــو أن تتولــى املفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة القيــام بهــذه املهــام لفائــدة 

رئاســة النيابــة العامــة ونيابــة عنهــا، ألن الرئاســة هــي التــي تتوفــر علــى الســلطة واإلشــراف 

1- ال خالف حول اختصاص املجلس األعلى للسلطة القضائية في مباشرة املادة التأديبية في حق قضاة النيابة العامة.
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ومراقبــة النيابــة العامــة، وكذلــك تقييــم أداء قضاتهــا. كمــا أنهــا هــي املســؤولة  عــن ســير 

النيابــات العامــة وعــن تنفيــذ السياســة الجنائيــة. ولذلــك فــإن القانــون يتعيــن أن ينظــم 

عالقــة املفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة برئيــس النيابــة العامــة فــي هــذا املجــال، حتــى 

يتمكــن مــن االضطــالع بمهامــه وفقــا للدســتور، وبمــا يخــدم املصلحــة القضائيــة؛

 • 
ً
إن هــذا النــوع مــن التفتيــش ال يمكــن أن تقــوم بــه ســوى الجهــة املكلفــة بالتســيير، اعتبــارا

للسلطات املخولة لها على النيابة العامة من جهة، وإلملامها واطالعها على برامج العمل 

املقررة من قبل السلطة الرئاسية من جهة أخرى، مما يسمح لها بتتبع األداء والتنفيذ 

وفقا للضوابط املقررة من قبل تلك السلطة نفسها؛

، فإن تأخر صدور القانون يؤثر على اضطالع رئاسة النيابة العامة بمهامها. علما • 
ً
وأخيرا

أن املفتــش العــام للشــؤون القضائيــة يضطلــع ببعــض املهــام غيــر التأديبيــة بالنيابــات 

ودون أن تتوصــل رئاســة النيابــة العامــة بــأي تقريــر عــن  العامــة بمحاكــم اململكــة،  

مالحظاتــه. كمــا أن املعاييــر املعتمــدة ملهامــه تلــك غيــر معروفــة لــدى رئاســة النيابــة العامــة. 

ولذلك يتعين أن يحســم املشــرع في هذا املوضوع. مع العلم أن رئاســة النيابة العامة قد 

أبلغت وزير العدل والرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسطة القضائية بمالحظاتها على 

مســودة املشــروع لــكل غايــة مفيــدة.

3- معهد التكوين : 

تحتــاج النيابــة العامــة فــي تدبيــر مهامهــا إلــى تكويــن أعضائهــا علــى املقتضيــات القانونيــة 

والتقنيــات واملســاطر  فــي التطبيــق.   
ً
وكذلــك بشــأن املواضيــع التــي تعــرف اختالفــا املســتحدثة، 

القضائيــة وأســاليب البحــث والتحــري املســتحدثة. كمــا تحتــاج لتطويــر مهاراتهــم وتقويــة قدراتهــم 

عــن طريــق التخصــص فــي بعــض املــواد أو املهــام. ولذلــك فــإن الحاجــة إلــى التوفــر علــى معهــد للتكويــن 

تعتبر ضرورية. وبالنظر إلى توفر قطاع العدل على معهد لتكوين القضاة هو املعهد العالي للقضاء، 

فــإن هــذا املعهــد يمكنــه أن يقــدم هــذه الخدمــات لفائــدة قضــاة النيابــة العامــة. غيــر أن تقديــم تلــك 

الخدمات ال يمكن أن يتم في غياب رئاسة النيابة العامة باعتبارها املؤسسة املسؤولة عن تسيير 

النيابــة العامــة ومراقبــة أدائهــا وتقييــم قضاتهــا. وهــو مــا يتطلــب مراجعــة النصوص املنظمة للمعهد 

ن القضــاة ومســاعديهم فــي املهــام القضائيــة.  ــّوِ
َ
املذكــور إلســناد تدبيــره للســلطة القضائيــة، ألنــه ُيك
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ويجب لذلك أن يضبط القانون عالقة املعهد برئاسة النيابة العامة في مجاالت التكوين املختلفة، 

بحيــث يلبــي طلباتهــا املتعلقــة ببرامــج التكويــن ويســمح لهــا بتتبعهــا. 

4- قضاة االتصال : 

 يتــم تعييــن قضــاة مغاربــة لالتصــال، يلحقــون بالبعثــات الديبلوماســية املغربيــة بالخــارج 

لتسهيل مهام التعاون القضائي املختلفة. ووفقا للقانون تشرف وزارة العدل على انتقاء القضاة 

املرشحين لهذه املهام، الذين يعينون بقرارات مشتركة بينها وبين الرئيس املنتدب للمجلس األعلى 

للســلطة القضائيــة والوزيــر املكلــف بالعــدل. غيــر أن أغلــب املهــام التــي يقــوم بهــا هــؤالء القضــاة تتــم 

لفائــدة النيابــات العامــة. ورغــم ذلــك ال ينــص القانــون علــى أي عالقــة مباشــرة بيــن هــؤالء القضــاة 

ورئاســة النيابــة العامــة، التــي توجــه إليهــم طلبــات التعــاون املختلفــة كاإلنابــات القضائيــة املدنيــة 

والجنائيــة وطلبــات املســاعدة املختلفــة. وهــو مــا يؤثــر علــى نجاعــة األداء. ولذلــك يقت�ضــي األمــر أن 

يحــدد القانــون عالقــة هــؤالء القضــاة برئاســة النيابــة العامــة علــى ضــوء املهــام التــي تســندها إليهــم. 

وأن تؤخــذ نظريتهــا بعيــن االعتبــار ســواء فــي التعييــن أو التمديــد أو اإلعفــاء.

5- االستقالل املالي للنيابة العامة :

 إن االســتقالل املالــي لرئاســة النيابــة العامــة يتعلــق فقــط بميزانيــة مقرهــا املركــزي بالربــاط. 

وأما النيابات العامة العاملة باملحاكم، والتي تعتبر هي محور وجود هذه املؤسسة، فإن امليزانيات 

 عــن كــون هــذا 
ً
املخصصــة لهــا مدرجــة ضمــن ميزانيــة الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالعــدل. وفضــال

 فــي مباشــرة رئاســة النيابــة 
ً
 حقيقيــا

ً
 الســتقاللية النيابــة العامــة، فإنــه يشــكل عائقــا

ً
الوضــع مقيــدا

العامــة ملهامهــا الدســتورية.

، يتعين على الدولة التفكير 
ً
 جديا

ً
وإذا كان إقرار االستقالل املالي للنيابة العامة، يعتبر أمرا

، هــو غيــاب أي إطــار للتنســيق بشــأن صــرف امليزانيــة 
ً
فيــه. فــإن املشــكل األعمــق واملقلــق حاليــا

وتوفيــر الوســائل الالزمــة ألداء مهــام النيابــة العامــة. ولــم تفتــأ رئاســتها فــي املطالبــة بإقــرار آليــات 

نظاميــة لحــوار التدبيــر، علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه فــي بعــض الــدول األخــرى. ولذلــك فــإن تكليــف 

النيابــات العامــة باملهــام مــن قبــل رئاســتها، يتــم دون معرفــة اإلمكانيــات املتاحــة لهــا لتنفيذهــا، 

ســواء علــى صعيــد املــوارد البشــرية أو املاديــة. كمــا أن وضــع أو تطويــر البرمجيــات املعلوماتيــة 
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 ال تتحكــم فيــه رئاســة النيابــة العامــة، وال يتوفــر لــه أي إطــار قــار 
ً
للنيابــات العامــة، يظــل أمــرا

ومنظــم للحــوار. والســؤال املطــروح  علــى رئاســة النيابــة العامــة هــو ســؤال بســيط للغايــة مفــاده :

إذا كانــت رئاســة النيابــة العامــة هــي املســؤولة عــن تحديــد األولويــات وبرامــج العمــل 

للنيابــات العامــة علــى ضــوء القوانيــن، وفــي إطــار احتياجــات املجتمــع املرتبطــة باختصاصاتهــا؛

وإذا كانــت تلــك البرامــج واألولويــات تتطلــب مــوارد بشــرية وإمكانيــات ماديــة، وكذلــك 

التــي ال يمكــن بدونهــا تنفيــذ تلــك البرامــج؛ برمجيــات معلوماتيــة. 

وبما أن تسخير تلك الوسائل من مهام جهات أخرى مستقلة عن رئاسة النيابة العامة. 

وال توجــد أي قواعــد أو إطــار لضبــط عالقــات تلــك الجهــة مــع رئاســة النيابــة العامــة الســتعمال 

تلــك الوســائل وأداء تلــك الخدمــات؛

 أن امليزانية والوسائل واملوارد، مخصصة في 
ً
فكيف سيتأتى تنفيذ تلك البرامج ؟، علما

نهاية املطاف لتنفيذ املهام القضائية. ومن بينها املهام املنوطة بالنيابة العامة ؟.

النيابــة العامــة  فرئاســة  هــا.  ِ
ّ
يكفــي الجــواب علــى هــذا الســؤال لإحاطــة باإلشــكالية وحل

 للوضــع الصعــب الــذي يوجــدون عليــه بســبب كثــرة 
ً
تطالــب بزيــادة قضــاة النيابــة العامــة، نظــرا

مهامهــم. ولحــد اآلن ال يوجــد أي مؤشــر علــى برمجــة مناصــب ماليــة خاصــة بذلــك. علمــا أن األمــر يهــم 

اختصاصــات للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة املســؤول عــن تعييــن القضــاة، والــوزارة املكلفــة 

بالعدل املسؤولة عن توفير املناصب املالية. كما أنها )الرئاسة( تطالب بإيجاد إطار لحوار التدبير 

مع رئاسة النيابة العامة سواء داخل السلطة القضائية، أو بينها وبين السلطة الحكومية املكلفة 

بالعــدل. ونأمــل أن يتحقــق  ذلــك.

وتطالــب ببرامــج معلوماتيــة ضروريــة لســير النيابــة العامــة ولتتبــع تنفيــذ السياســة الجنائيــة 

ولتوفيــر اإلحصائيــات وتأمــل أن يتحقــق ذلــك، دون أن يتوفــر مؤشــر علــى وجــود مــدى زمنيــا إلنجــازه 

مــن طــرف الجهــات املوكــول إليهــا هــذا األمــر.

6- وضع النصوص :

أو فــي  تثيــر النصــوص القانونيــة والتنظيميــة املؤثــرة فــي العمــل القضائــي للنيابــة العامــة، 
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اختصــاص رئاســة النيابــة العامــة صعوبــات متعــددة. وال يتعلــق األمــر هنــا باختصــاص الســلطتين 

التشــريعية والتنفيذيــة فــي املجاليــن التشــريعي والتنظيمــي. فهــذا موضــوع حســمه الدســتور. ولكــن 

 عــن غيــاب ذلــك التعــاون - كمــا أشــير إلــى ذلــك 
ً
اإلشــكال ناتــج عــن بعــض الفتــور فــي التعــاون، وأحيانــا

2018. ولذلــك نعتقــد أن التعــاون الحقيقــي يقت�ضــي االشــتغال علــى  فــي التقريــر الســابق لســنة 

مسودات النصوص من طرف الوزارة املكلفة بالعدل واملجلس األعلى للسلطة القضائية ورئاسة 

النيابــة العامــة -وربمــا جهــات أخــرى عنــد االقتضــاء - مــن أجــل اإلملــام بإشــكاليات التطبيــق عنــد 

وضــع مســودة النــص. وبطبيعــة الحــال فإنــه يبقــى للســلطة الحكوميــة التــي ســتتولى تقديــم املشــروع 

الكلمــة األخيــرة، والتــي تكــون قــد اســتحضرت مختلــف اآلراء قبــل ذلــك.

ثانيا - سير النيابة العامة :

. وأمــا القضــاة الجــدد )أقــل مــن 3 %( فقــد عينــوا 
ً
ظــل عــدد قضــاة النيابــة العامــة مســتقرا

باملحاكــم املســتحدثة خــالل الســنة وعددهــا ســت محاكــم. ولذلــك ظلــت كثافــة املهــام فــي ازديــاد.

  ومــن جهــة أخــرى، فــإن ارتبــاط النيابــة العامــة فــي ممارســة مهامهــا بجهــات أخــرى كالشــرطة 

 بــأداء الجهــات 
ً
 وإيجابــا

ً
القضائيــة واملحاكــم. يجعــل نســبة أداء النيابــة العامــة وجودتــه تتأثــر ســلبا

املذكــورة.

وفــي هــذا الصــدد تمكنــت النيابــة العامــة مــن تصفيــة 75 % مــن الشــكايات الرائجــة. فيمــا ظــل 

 
ً
الباقــي رهــن البحــث. كمــا تمــت تصفيــة 87 % مــن املحاضــر الورقيــة الرائجــة. وقــد شــكل ذلــك تطــورا

 بالنســبة للســنوات الســابقة. وهــو نفــس االتجــاه الــذي تمــت معاينتــه علــى أغلــب مهــام 
ً
ملحوظــا

النيابــات العامــة.

، فاملالحــظ أن أغلــب القضايــا املســجلة 
ً
 نســبيا

ً
ولئــن كانــت نســبة األداء قــد عرفــت تطــورا

. وهــو مــا أدى إلــى ازديــاد أعبــاء قضــاة النيابــة العامــة التــي ناهــزت 6.779 إجــراء لــكل 
ً
عرفــت ارتفاعــا

. وهــو مــا يقت�ضــي الزيــادة فــي عــدد قضــاة النيابــة العامــة.
ً
قــاض بمعــدل 27 إجــراًء يوميــا

ثالثا - تنفيذ السياسة الجنائية :

تلتزم النيابة العامة بتفعيل القوانين الزجرية وممارسة الدعوى العمومية بصدد مختلف 
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الجرائــم. ولكنهــا تركــز علــى أولويــات السياســة الجنائيــة. وفــي هــذا الصــدد يمكــن ذكــر املالحظــات 

التاليــة : 

1- في مجال التصدي لالنتهاكات املاسة بحقوق اإلنسان :

عدم تسجيل أي شكاية تتعلق بادعاء االختفاء القسري خالل سنة 2019؛• 

 تســجيل ثــالث شــكايات مــن أجــل االعتقــال التعســفي. صــدر قــرار نهائــي فــي واحــدة منهــا، • 

والزال البحث جاريا في شكايتين؛

تســجيل 85 شــكاية مــن أجــل التعذيــب، انتهــى البحــث فــي 70 منهــا، وترتبــت عــن إحداهــا • 

متابعــة موظــف مــن أجــل العنــف أثنــاء القيــام بمهــام وظيفتــه؛

 للوقايــة مــن التعذيــب والعنــف. أي بزيــادة تقــدر • 
ً
 طبيــا

ً
إجــراء مــا مجموعــه 410 فحصــا

(؛
ً
نســبتها ب 186 % باملقارنــة مــع الســنة الفارطــة )143 فحصــا

إنجــاز أكثــر مــن 101 % مــن الزيــارات املقــررة للمؤسســات الســجنية، بزيــادة 11 % عــن • 

سنة 2018. باإلضافة إلى إنجاز نسبة تتجاوز 121 % من عدد الزيارات الدنيا املفترضة 

قانونا ملخافر الحراســة النظرية. بزيادة 17 % عن ســنة 2018(. وفي هذا الصدد وجبت 

اإلشــارة إلــى أن رئاســة النيابــة العامــة تثمــن تجــاوب كل مــن املندوبيــة العامــة إلدارة 

الســجون وإعــادة اإلدمــاج ومصالــح األمــن الوطنــي والــدرك امللكــي وإدارة مراقبــة التــراب 

الوطنــي مــع الزيــارات التــي نفذهــا قضــاة النيابــة العامــة ألماكــن االعتقــال، وكــذا تفاعلهــم 

اإليجابــي مــع املالحظــات املســجلة؛

 مودعين بقرارات قضائية؛• 
ً
إنجاز عدة زيارات ملؤسسات رعاية الطفولة التي تأوي أطفاال

األمــراض •  ملؤسســات  املفترضــة  للزيــارات  األدنــى  الحــد  مــن   %  118 مــن  أكثــر  إنجــاز 

العقليــة )بزيــادة 22,5 % عــن ســنة 2018(. وفــي هــذا الصــدد، البــد مــن اإلشــارة إلــى أن 

بعــض األشــخاص املحكــوم بانعــدام مســؤوليتهم الجنائيــة وإيداعهــم فــي مستشــفيات 

األمــراض العقليــة للعــالج، مــا زالــوا داخــل املؤسســات الســجنية النعــدام أســرة شــاغرة 

باملستشــفيات. ممــا يطــرح إشــكاال علــى مســتوى قانونيــة وشــرعية اســتمرار اعتقالهــم. 

 أنهــم يحتاجــون إلــى عــالج تفرضــه معاناتهــم مــن خلــل عقلــي أثــر فــي إدراكهم وســلوكهم 
ً
علمــا
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 عند متم ســنة 2019 
ً
 معتقال

ً
وأدى بهم إلى ارتكاب جريمة. وقد بلغ عددهم 43 شــخصا

مقابــل 38 شــخصا فــي متــم ســنة 2018. 

2- في مجال حماية الحقوق والحريات : 

أ- تكريس قرينة البراءة :

مكــن التتبــع الدقيــق لالعتقــال االحتياطــي مــن طــرف مصالــح رئاســة النيابــة العامــة، رغــم 

محدودية الوسائل، وعدم وجود نظام معلوماتي فعال من التحكم في نسبة املعتقلين االحتياطين، 

إذ تم تخفيض معدله إلى 38.99 % من مجموع الســاكنة الســجنية في متم ســنة 2019. كما مكن 

التدقيــق ذاتــه مــن تخفيــض عــدد املعتقليــن االحتياطيــن املفــرج عنهــم بالبــراءة بنســبة 47 % مقارنــة 

. وهــو رقــم لــم يتــم 
ً
 إلــى 2.197 شــخصا

ً
مــع ســنة 2018، إذ انخفــض عددهــم مــن 4.158 شــخصا

 تــم بذلــه مــن طــرف قضــاة النيابــة العامــة وقضــاة 
ً
 قيمــا

ً
تحقيقــه منــذ ســنوات، ممــا يعكــس جهــدا

التحقيــق عنــد تقديــر ســلطة املالءمــة فــي إقــرار االعتقــال االحتياطــي.

غيــر أن تحقيــق نســب أفضــل بالنســبة لعــدد املعتقليــن االحتياطيــن يســتوجب أيضــا توفيــر 

بدائــل قانونيــة لالعتقــال االحتياطــي، ممــا يفــرض التعجيــل باملصادقــة علــى مشــروعي القانــون 

الجنائــي وقانــون املســطرة الجنائيــة. 

ومن جهة أخرى فإن تدبير قضايا املعتقلين االحتياطيين تقت�ضي زيادة في الهيئات القضائية 

املكلفــة بالبــت فــي قضاياهــم علــى صعيــد محاكــم االســتئناف التــي تعــرف تضخمــا لهــذا النــوع مــن 

القضايــا )حوالــي 75 % مــن قضايــا املعتقليــن االحتياطييــن(. وقــد يتطلــب األمــر زيــادة عــدد القضــاة 

 
ً
املستشــارين املكلفيــن بالبــت فــي هــذه القضايــا. ســيما وأن عــدد املعتقليــن الذيــن ينتظــرون أحكامــا

على مستوى غرف الجنح االستئنافية ارتفع من 9.277 خالل سنة 2018 إلى 10.652 خالل سنة 

2019، وهي املالحظة التي يمكن إثارتها أيضا بشأن غرف الجنايات االستئنافية التي سجلت أكثر 

من 5.000 قضية، بحيث يتطلب املوقف مضاعفة الهيئات املكلفة بمثل هذا النوع من القضايا 

في محاكم االســتئناف.

وعلــى مســتوى آخــر، وفيمــا يتعلــق بتدبيــر محاكمــات املعتقليــن االحتياطيــن داخــل آجــال 

معقولــة، فالبــد مــن اإلشــارة إلــى املخاطــر املحدقــة بنقــل املعتقليــن االحتياطيــن إلــى املحاكــم، حيــث 
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أضحــى مــن الواجــب وضــع خطــة محكمــة تتظافــر فيهــا جهــود جميــع الجهــات املعنيــة لوضــع حلــول 

 عن نقل السجناء من مؤسسات سجنية 
ً
جذرية لإشكاليات املترتبة عنه حاليا، والناجمة أساسا

 كذلك عن التكلفة 
ً
متواجدة خارج املدار الحضري دون توفير وسائل النقل املالئمة لذلك. فضال

الباهضــة لهــذا النقــل علــى مســتوى العربــات والحــراس ومخاطــر الطريــق.

ويظــل الشــروع فــي تطبيــق املحاكمــة عــن بعــد أحــد الحلــول األساســية التــي يتعيــن وضــع إطــار 

قانونــي لهــا، وتوفيــر التجهيــزات املتعلقــة بهــا باملحاكــم. كمــا أن فرضيــة إنشــاء ملحقــات للمحاكــم 

 ممكنــا لتجــاوز هــذا اإلكــراه املــادي 
ً
قريبــة مــن الســجون، تعقــد بهــا جلســات املعتقليــن، تعتبــر خيــارا

الصعــب واملكلــف.

ب- اإلكراه البدني :

بالنظــر لعــدم التوفــر علــى تطبيقيــات معلوماتيــة تتيــح تدبيــر األوامــر بالبحــث املتعلقــة بقضايــا 

اإلكراه البدني )وقضايا املبحوث عنهم على العموم(1، فإن استمرار نشر مذكرات التوقيف يؤدي 

إلى اعتقال بعض األشخاص من أجل عقوبات أو قضايا رغم تقادمها. 

وفي محاولة للحيلولة دون حصول هذا األمر، واستمرارا في تنفيذ مقتضيات دوريات رئاسة 

 
ً
النيابــة العامــة حــول اإلكــراه البدنــي، قامــت النيابــات العامــة بمراجعــة مــا يزيــد عــن 115.443 ملفــا

 باالعتقال.
ً
لإكراه البدني، وانتهت املراجعة بإلغاء حوالي 57.198 أمرا

ج- حماية النساء واألطفال :

ســجل خــالل ســنة 2019 ارتفــاع فــي قضايــا العنــف ضــد املــرأة مقارنــة بســنة 2018، وذلــك 
بواقــع زيــادة 1.920 قضيــة بنســبة ارتفــاع بلغــت 11 % )19.019 قضيــة(. ال�ضــيء الــذي يقت�ضــي 

تكثيــف وتظافــر الجهــود مــن أجــل محاصــرة هــذه الظاهــرة؛

بلغــت قضايــا العنــف ضــد األطفــال خــالل ســنة 2019 مــا يقــارب 5.650 قضيــة، بانخفــاض 
يقــدر ب 15,69 % عــن ســنة 2018 )6.702 قضيــة(. وهــو مؤشــر إيجابــي يجــب أن يتــم الحــرص 
علــى الحفــاظ عليــه فــي الســنوات املقبلــة، وبــذل املزيــد مــن الجهــود لحمايــة األطفــال ووقايتهــم مــن 

الجريمــة.

1-  ال يتوقف إنجاز هذه البرمجيات على رئاسة النيابة العامة.
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هــذا، وقــد ســاهمت النيابــات العامــة بشــكل جلــي فــي حمايــة النســاء واألطفــال، ســواء مــن 
خــالل اإلجــراءات املتعلقــة باألبحــاث الجنائيــة وممارســة الدعــوى العموميــة ضــد املعتديــن، أو مــن 

خــالل خاليــا التكفــل بالنســاء واألطفــال املوجــودة فــي مختلــف املحاكــم.

عرف جنوح األطفال ارتفاعا نسبيا مقارنة بالسنة املاضية بنسبة 2 %، األمر الذي يقت�ضي 
بــذل املزيــد مــن الجهــود لتعزيــز املقاربــة الوقائيــة لظاهــرة انحــراف القاصريــن، وتوفير برامج حمائية 

لفائدتهم.

وفــي هــذا الصــدد، تجــب اإلشــارة إلــى أن النســبة الكبــرى مــن مجمــوع التدابيــر املتخــذة فــي حــق 

هؤالء األطفال قبل صدور الحكم تتمثل في تسليم الطفل لعائلته )57 %( مما يكرس مبدأ توخي 

املصلحــة الفضلــى للطفــل فــي نــزاع مــع القانــون.

د- االتجار بالبشر :  

أدت جهــود النيابــة العامــة فــي التصــدي لجريمــة االتجــار بالبشــر، وتكويــن قضاتهــا مــع إشــراك 

عناصــر الشــرطة القضائيــة فــي هــذا التكويــن علــى اإلملــام بعناصــر هــذه الجريمــة وطــرق البحــث 

والتحــري بشــأنها، إلــى اكتشــاف عــدد أكبــر مــن ضحاياهــا خــالل ســنة 2019، إذ تــم تســجيل 423 

 نســبته 51 %. وقــد ترتــب عــن هــذا 
ً
ضحيــة مقابــل 280 ضحيــة ســنة 2018، ممــا يعكــس ارتفاعــا

الجهــد إيــالء أهميــة قصــوى لتظلمــات الضحايــا، وتمتيعهــم بالحمايــة املمكنــة.

3- مجال تخليق الحياة العامة وحماية املال العام :

ســاهم الخــط الهاتفــي املباشــر للتبليــغ عــن الرشــوة لرئاســة النيابــة العامــة فــي توفيــر منصــة 

ســهلة للولوج إلى العدالة. وقد مكن إلى غاية متم هذه الســنة من ضبط 117 حالة رشــوة ملتبس 

بها1.

تــم إحــداث تطبيقيــة خاصــة لتتبــع القضايــا املتعلقــة بالجرائــم املاليــة بمحاكــم االســتئناف 

األربــع املختصــة2، وكــذا لتتبــع قضايــا غســل األمــوال مــع ابتدائيــة واســتئنافية الربــاط، لضمــان 

النجاعــة واملعالجــة الســريعة. وقــد مكنــت الجهــود املبذولــة مــن إنهــاء األبحــاث التــي كانــت عالقــة 

1- منذ انطالقته في 14 ماي 2018.
2- محاكم االستئناف بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
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برســم الســنوات مــن 2011 إلــى 2017. كمــا ارتفــع عــدد املتابعــات مــن أجــل جنــح غســل األمــوال، 

فبعــد أن ســجل 40 إحالــة ســنة 2018، تــم خــالل ســنة 2019 تســجيل 187 متابعــة.

كمــا عرفــت الســنة صــدور 33 حكمــا قضائيــا فــي قضايــا غســل األمــوال. بينمــا لــم يتجــاوز 

ثمانيــة أحــكام.  2018 مجمــوع األحــكام الصــادرة خــالل عشــر ســنوات الســابقة عــن 

والواضــح أن مكافحــة جرائــم الفســاد املالــي املختلفــة تجســد أولويــة قصــوى ضمــن أولويــات 

السياســة الجنائيــة وتقت�ضــي تثمينهــا، مــن خــالل تركيــز السياســات العموميــة األخــرى علــى الجانــب 

الوقائي والتحسي�ضي، وتعزيز التنسيق بين مختلف املتدخلين. ونثمن في هذا الصدد ما تحقق من 

نتائــج خــالل الســنتين األخيرتيــن مــن خــالل إحــداث فــرق جهويــة للشــرطة القضائيــة لألمــن الوطنــي 

، ساعدت على تسريع وثيرة األبحاث، التي كانت تحال 
ً
متخصصة في مجال جرائم األموال عموما

فــي الغالــب علــى الفرقــة الوطنيــة وحدها.

4- حماية األمن والنظام العام : 

 للنيابات العامة في مكافحة الجريمة على العموم. ويبرز ذلك فيما 
ً
سجل التقرير أداًء جيدا

يلي :

مواصلة الجهود في مكافحة الجريمة اإلرهابية، حيث اتخذت النيابة العامة قرارات في • 
302 قضية جديدة، قدم من خاللها 358 شــخصا أمام العدالة؛

 مواصلــة الجهــود فــي مكافحــة الجرائــم ضــد األشــخاص، التــي عرفــت الزيــادة بأكثــر مــن • 
7,8 % )151.346 قضية توبع خاللها 181.288(؛

 عن سنة 2018، • 
ً
مواصلة الجهود في مكافحة الجرائم ضد األموال التي عرفت انخفاضا

حيث بلغت 78.638 قضية توبع فيها 92.482 شخصا؛

 • 
ً
 نســبيا

ً
مواصلــة الجهــود فــي مكافحــة الجرائــم املاســة بنظــام األســرة التــي عرفــت اســتقرارا

)35.506 قضيــة(؛

مواصلــة الجهــود فــي مكافحــة الجرائــم املرتكبــة ضــد األمــن والنظــام العــام التــي عرفــت • 
 خــالل هــذه الســنة بحوالــي 20 % )49.463 قضيــة(. والــذي يرجــع بشــكل أسا�ضــي 

ً
ارتفاعــا

 14.932( إلــى الزيــادة التــي عرفتهــا بعــض الجنــح كحمــل الســالح بــدون مبــرر مشــروع 
قضيــة(؛
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مواصلــة الجهــود فــي مكافحــة جرائــم التزويــر والتزييــف وانتحــال صفــة، التــي عرفــت زيــادة • 
بسيطة؛

 • 122.999( 
ً
 مقلقا

ً
 سنويا

ً
مواصلة الجهود في مكافحة جرائم املخدرات التي تعرف ازديادا

 قضيــة(. وفــي هــذا الصــدد البــد مــن اإلشــارة إلــى أنــه بالرغــم مــن أن قضايــا املخــدرات 
10 % مــن مجمــوع القضايــا الزجريــة الرائجــة أمــام املحاكــم  ال تشــكل ســوى أقــل مــن 
 برسم سنة 2019، إال أن مجموع املعتقلين بالسجون من أجل قضايا املخدرات يشكل
25 % من مجموع الســاكنة الســجنية. مع اإلشــارة إلى أن عدد القضايا املتعلقة بجنحة 
ارتفــع خــالل الســنة نفســها بنســبة  االســتعمال غيــر املشــروع للمخــدرات )االســتهالك( 
ممــا يؤشــر علــى ارتفــاع عــدد املدمنيــن علــى   .2018 مقارنــة مــع ســنة   % 35 تجــاوزت 
املخــدرات. كمــا ينــذر بمحدوديــة الحلــول املتاحــة للنيابــات العامــة علــى مســتوى معالجــة 
القضايــا املحالــة عليهــا واملتعلقــة باســتهالك املخــدرات. ومنهــا مقتضيــات الفصــل 8 مــن 
ظهير 21 ماي 1974 التي تنص على إمكانية إخضاع مستعمل املواد املخدرة للعالج من 
اإلدمــان، والــذي يتعــذر تطبيقــه لغيــاب النصــوص التطبيقيــة التــي نــص عليهــا الفصــل 8 

املذكــور، وكذلــك لقلــة املؤسســات العموميــة املختصــة فــي عــالج مدمنــي املخــدرات.

ولتطويــق ظاهــرة التعاطــي للمخــدرات وللجرائــم ذات الصلــة فإنــه مــن الضــروري تظافــر • 
، بما يمكنها من 

ً
 وبشريا

ً
 ولوجستيكيا

ً
جهود الجميع لتعزيز دور املؤسسات املعنية بنيويا

.
ً
 وقضائيــا

ً
 وصحيــا

ً
طــرح حلــول خالقــة ومندمجــة وقائيــا

مواصلــة الجهــود فــي مكافحــة الجرائــم املعلوماتيــة والحديثــة، والتــي رغــم ضعــف نســب • 
ارتكابهــا ضمــن املشــهد اإلجرامــي العــام، إال أنهــا بــدأت تســتقل بهويتهــا بيــن مختلــف أنــواع 
الجرائــم، حيــث لوحــظ تســجيل عــدة متابعــات مــن أجــل االبتــزاز واالختــالس باعتمــاد 

التقنيــات التكنولوجيــة؛

مواصلة الجهود في مكافحة جرائم البيئة، التي تعتبر من االهتمامات الجديدة للسياسة • 
الجنائية؛

مواصلــة الجهــود فــي مكافحــة الجرائــم املنظمــة بمقت�ضــى نصــوص خاصــة، والتــي عرفــت • 

ارتفاعــا ملحوظــا خــالل هــذه الســنة )218.256 قضيــة توبــع خاللهــا 242.734(.
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التــــوصيـــات :

إن تحسين أداء النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية بالشكل املطلوب، يقت�ضي تظافر 

جهــود مختلــف املتدخليــن وإعمــال تنســيق واســع بيــن مختلــف السياســات العموميــة للحــد مــن 

الجريمــة. وفــي هــذا اإلطــار نو�ضــي بمــا يلــي :

 - ضمان استقالل النيابة العامة :
ً
أوال

يقت�ضي ترسيخ استقالل النيابة العامة ما يلي : 

توفيــر اإلطــار القانونــي والتنظيمــي املناســب لالســتقالل املالــي واإلداري للنيابــات العامــة • 
باملحاكــم. أو علــى األقــل تمكيــن رئاســة النيابــة العامــة مــن التنســيق مــع الســلطة املعنيــة، 
بما يكفل تدبير ميزانية املحاكم على أساس تحديد حاجياتها من املوارد البشرية واملادية 

والبرمجيــات املعلوماتيــة وتوفيــر الوســائل الالزمــة لتنفيــذ البرامــج القضائيــة املحــددة؛  

إدخال تعديل على النصوص القانونية السارية والتي لم تعد تواكب الوضع الدستوري • 
الحالــي، بمــا أقــره مــن اســتقالل للســلطة القضائيــة عمومــا، واســتقالل النيابــة العامــة 

علــى وجــه الخصــوص؛

89/19 م.د الصــادر بتاريــخ •   الحــرص علــى إدراك روح قــرار املحكمــة الدســتورية عــدد 
08 فبراير 2019 في شــأن البت في دســتورية القانون املتعلق بالتنظيم القضائي، وذلك 
عنــد العمــل علــى تعديــل هــذا األخيــر. ويرجــى أن يفســح املجــال لرئاســة النيابــة العامــة 
لإدالء ببعض االقتراحات التي تراها مالئمة لتنظيم النيابات العامة باعتبار أن املرحلة 

الحاليــة مرحلــة تأســيس وبنــاء ملؤسســات الســلطة القضائيــة؛

بمــا يمكــن مــن إســناد اإلشــراف علــى •  تعديــل القانــون املنظــم للمعهــد العالــي للقضــاء 
وإدراج  إلــى الســلطة القضائيــة.  التكويــن األسا�ضــي واملســتمر واملتخصــص للقضــاة، 
تمثيليــة للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة ضمــن املجلــس 

للمعهــد؛  اإلداري 

وضــع تنظيــم للمفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة بمــا يمكــن رئيــس النيابــة العامــة مــن • 
تقييــم ومراقبــة أداء قضــاة النيابــة العامــة، وذلــك مــن خــالل تأســيس عالقــة مباشــرة بيــن 
رئيــس النيابــة العامــة واملفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة. وفــي هــذا املجــال، يقتــرح 
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تنفيــذ برامــج التفقــد والتفتيــش علــى أســاس تحديــد برنامــج ســنوي للمراقبــة والتفتيــش،  
توجد فيه بعين االعتبار األولويات املسطرة من طرف رئاسة النيابة العامة، مع اعتماد 
التعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن رئيس النيابة العامة كمرجع أسا�ضي لتنفيذ 

هــذا البرنامــج. ورفــع التقريــر املتعلــق بــه مباشــرة إلــى رئيــس النيابــة العامــة؛

تعديل املادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية لجعل رئاسة • 
 في عملية التنسيق في مجال اإلدارة القضائية، فيما يرجع 

ً
النيابة العامة طرفا أساسيا

 الختصاصاتهــا إلــى جانــب املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة والــوزارة املكلفــة بالعــدل. 
أو إيجــاد نــص مناســب يســمح بوضــع إطــار للتنســيق فــي مجــال اإلدارة القضائيــة املتعلقــة 

بالنيابــة العامــة، بيــن رئاســتها والــوزارة املكلفــة بالعــدل؛

وضع نظام خاص بقضاة االتصال يحدد املهام التي يقومون بها وكيفية اإلشراف عليهم • 
ووضــع معايــر لتعيينهــم، وتقييــم أدائهــم وتوفيــر تنظيــم إداري ومالــي، تراعــى فيــه مختلــف 
املهــام املنوطــة بهــم ويحــدد عالقتهــم بمختلــف املؤسســات القضائيــة ومنهــا رئاســة النيابــة 

العامة. 

ثـــــانيـــا - حسن سير النيابة العامة :

تعييــن مــا ال يقــل عــن 600 قــاض بالنيابــة العامــة خــالل الســنوات الثــالث القادمــة، مــن • 
أجل تجاوز الخصاص الكبير املعاين بها. مع مراعاة أن يصبح عدد قضاة النيابة العامة 

فــي كل األحــوال ثلــث عــدد قضــاة الحكــم )33 %(؛

توفيــر وســائل العمــل للنيابــات العامــة، مثــل وســائل النقــل للقيــام بالزيــارات التفقديــة • 
ألماكــن االعتقــال واإليــداع املختلفــة )الســجون، مخافــر الحراســة النظريــة، مؤسســات 
األمــراض العقليــة وأماكــن إيــداع األحــداث( واألنظمــة والبرامــج املعلوماتيــة التــي تطالــب 

بها؛

تحقيــق الربــط املعلوماتــي بيــن النيابــات العامــة باملحاكــم ورئاســة النيابــة العامــة، مــن • 
خــالل تمكيــن هــذه األخيــرة مــن ولــوج فعــال وشــامل لنظــام تدبيــر القضايــا الزجريــة أو غيــره 
مــن األنظمــة املثبتــة باملحاكــم، بمــا يتيــح التتبــع الفعــال لعمــل النيابــات العامــة ومراقبــة 
وجديــر بالتذكيــر أن هــذه التوصيــة وردت فــي التقريريــن  تنفيــذ السياســة الجنائيــة. 
الســابقين عــن ســنتي 2017 و2018، إال أنــه لحــد الســاعة لــم يتــم تحقيــق هــذا املســعى، 
رغم بعض املحاوالت التي تم القيام بها خالل هذه السنة مع السلطة الحكومية املكلفة 
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اخلالصات والتوصيات

بالعدل ونعتقد أن تدبير هذا املرفق يقت�ضي توفير بنية مشتركة قارة بين الوزارة ورئاسة 
النيابــة العامــة؛

تطويــر النظــم املعلوماتيــة املثبتــة باملحاكــم بتنســيق مــع رئاســة النيابــة العامــة، وأخــذ • 
حاجيــات هــذه األخيــرة بعيــن االعتبــار. مــع تمكيــن النيابــات العامــة مــن آليــات بحــث ذكيــة 
تمكنهــا مــن معرفــة امللفــات املتقادمــة، ســواء تعلــق األمــر باملحاضــر أو ملفــات التنفيــذ 
الزجــري، خاصــة مــا يتعلــق بتدبيــر ملفــات اإلكــراه البدنــي، وتنفيــذ العقوبــات الســالبة 

للحريــة، ملــا لهمــا مــن مســاس مباشــر بحريــة األفــراد.

 - تنفيذ السياسة الجنائية :
ً
ثــــالثـــا

اإلســراع بإصــدار النصــوص القانونيــة املتضمنــة لبدائــل االعتقــال االحتياطــي ولبدائــل • 
العقوبــات الســالبة للحريــة. وكذلــك النصــوص املتعلقــة برقمنــة العدالــة واســتعمال 
وكــذا االســتفادة مــن  الوســائل التقنيــة فــي املحاكمــات وإجــراءات التبليــغ والتنفيــذ. 
 لتحديد عناوين األشخاص التي يجب 

ً
مشروع السجل الوطني للسكان، ليكون أساسا

التبليــغ إليهــا والتنفيــذ بهــا. باإلضافــة إلــى تبســيط بعــض املســاطر واإلجــراءات؛

دعــم التبــادل اإللكترونــي للوثائــق بيــن النيابــات العامــة واملحاكــم والــدرك والشــرطة • 
وباقــي مســاعدي العدالــة؛ القضائيــة، 

الزيــادة فــي عــدد قضــاة األحــكام املكلفيــن بالبــت فــي قضايــا املعتقليــن، والســيما بمحاكــم • 
 لهذا النوع من القضايا )حوالي 75 % من قضايا املعتقلين 

ً
االستئناف التي تعرف تمركزا

االحتياطيين(؛

زيــادة عــدد الهيئــات القضائيــة االســتئنافية املكلفــة بالبــت فــي قضايــا االســتئنافات • 
وعــدد قضــاة التحقيــق بمحاكــم  وكذلــك غــرف الجنايــات االســتئنافية،  الجنحيــة، 

االســتئناف؛

الزيــادة فــي عــدد الجلســات املخصصــة للمعتقليــن بمحاكــم االســتئناف. وعقــد جلســات • 
يوميــة خاصــة باملعتقليــن باملحاكــم االبتدائيــة؛

وضع إطار مالئم لنقل السجناء أمام الهيئات القضائية؛• 

وضع نظام قانوني للمحاكمات عن ُبعد للمســاعدة على حل مشــكل نقل املعتقلين من • 
السجون الواقعة خارج املدار الحضري للمدن التي تقع بها املحاكم؛
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توفيــر أماكــن العــالج الالزمــة إليــواء املعتقليــن املحكــوم بإيداعهــم بمؤسســات األمــراض • 
العقليــة بســبب الحكــم بانعــدام مســؤوليتهم الجنائيــة؛

ضــرورة توفيــر سياســات عموميــة داعمــة للسياســة الجنائيــة تســاهم فــي الجانــب التربــوي • 
والوقائــي للحــد مــن انحــراف األحــداث، وكــذا للتقليــص مــن عــدد املعتقليــن فــي قضايــا 

املخــدرات وتوفيــر مؤسســات للعــالج علــى اإلدمــان.

توفيــر اإلطــار التنظيمــي واملؤسســاتي الــالزم إليــداع املتعاطيــن للمخــدرات فــي مؤسســات • 
للعــالج عــوض متابعتهــم قضائيــا؛

والرعايــة االجتماعيــة والصحيــة الخاصــة •  االهتمــام بشــكل أكبــر بمؤسســات اإليــواء 
ضحايــا العنــف. بالنســاء 
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2175-2- تدخل النيابة العامة في قضايا الحالة املدنية ...........................................
3178-2- تدخل النيابة العامة في قضايا كفالة األطفال املهملين ...............................
4179-2- تدخل النيابة العامة في قضايا الجنسية ....................................................
3180- مراقبة النيابة العامة للمهن القانونية والقضائية ..............................................
1182-3- مهنة املحاماة ..............................................................................................
2186-3- مهنة املفوضين القضائيين ........................................................................
3187-3- مهنة الخبراء القضائيين .............................................................................
4188-3- مهنة خطة العدالة ....................................................................................
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5189-3- مهنة التوثيق ..............................................................................................
6191-3- مهنة النساخة .............................................................................................
7191-3- مهنة التراجمة .............................................................................................
4192- نشاط النيابات العامة لدى املحاكم التجارية .....................................................
194إحدى عشر- التعاون القضائي الدولي ..........................................................................
1194- التعاون القضائي الدولي في املجال الجنائي .........................................................
1195-1- اإلنابات القضائية الجنائية ........................................................................
1-1-1 - اإلنابات القضائية الصادرة عن السلطات القضائية املغربية خالل 

196سنة 2019   ......................................................................................
2-1-1 - اإلنابــات القضائيــة الــواردة عــن الســلطات القضائيــة األجنبيــة خــالل 
197ســنة 2019 ........................................................................................
2199-1- تبليغ الطيات القضائية الدولية .................................................................
3201-1- متابعة األجانب ...........................................................................................
4203-1- اإلشعار بوفيات األجانب باملغرب ................................................................
5204-1- شكايات األجانب .........................................................................................
6206-1- تسليم املجرمين ..........................................................................................
1207-6-1- طلبات التسليم الواردة من السلطات القضائية األجنبية ...............
2209-6-1- طلبات التسليم الصادرة عن السلطات املغربية ...............................
7211-1- األوامر الدولية بالبحث وإلقاء القبض ........................................................
8213-1- الشكايات الرسمية ......................................................................................
9215-1- التسليم املراقب ...........................................................................................
2216- التعاون القضائي الدولي في امليدان املدني ................................................................
1216-2- إشراف النيابات العامة على إصدار شهادات األبوستيل ...............................
2217-2- نشاط النيابات العامة في قضايا استرجاع األطفال ....................................
3218-2- نشاط النيابات العامة في قضايا حماية األطفال ........................................
4219-2- ملفات استيفاء النفقة بالخارج ...................................................................
5221-2- تبليغ الطيات القضائية ..............................................................................
6224-2- تنفيذ اإلنابات القضائية .............................................................................
226املحور الرابع : معدل أداء قضاة النيابات العامة .................................................
 - أرقام دالة حول نشاط قضاة النيابة العامة ........................................................

ً
226أوال

230ثانيا- معدل النشاط الخاص بكل قاض من قضاة النيابة العامة ................................
1230- في املجال الزجري .................................................................................................
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2231- في املجال املدني ...............................................................................................
3231- معدل اإلجراءات لكل قاض من قضاة النيابة العامة خالل سنة 2019 .........
235الباب الثاني : تنفيذ السياسة الجنائية ........................................ ..............................
 : ملحة عن التطور التاريخي للسياسة الجنائية باملغرب ...........................................

ً
239أوال

 : الجهة املكلفة بوضع السياسة الجنائية ..............................................................
ً
241ثانيا

 : تنفيذ السياسة الجنائية .....................................................................................
ً
242ثالثا

 : أولويات السياسة الجنائية .................................................................................
ً
245رابعا

1246- االختيارات التشريعية .......................................................................................
2246- القضايا التي تستأثر بالرأي العام .........................................................................
3246- التنسيق مع السياسات العمومية .......................................................................
4247- االلتزامات الدولية للمملكة املغربية ...................................................................
5248- تحقيق أهداف التنمية املستدامة ......................................................................
251املحور األول : حماية الحقوق والحريات ..............................................................
 : التصدي لالنتهاكات املاسة بحقوق اإلنسان .........................................................

ً
251أوال

1252- معالجة الشكايات املتعلقة باالنتهاكات املاسة بحقوق اإلنسان ...........................

1252-1- بالنسبة للتعذيب والعنف وسوء املعاملة ..................................................
2254-1- بالنسبة لالعتقال التعسفي .......................................................................
3254-1- بالنسبة لالختفاء القسري ..........................................................................
4254-1- الشكايات املتعلقة باالحتجاز واالختطاف ..................................................
2254- التفاعل مع اآلليات األممية املتعلقة بحقوق اإلنسان ........................................
3256- التفاعل مع املؤسسات واملنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ...........................
4258- تعزيز حقوق الدفاع .............................................................................................
1258-4- اإلذن للمحامي باالتصال بالشخص املوقوف ............................................
2260-4- اإلذن للمحامي باالتصال باملعتقلين بالسجون ..........................................
3260-4- تعيين محام في إطار املساعدة القضائية ....................................................
 : زيارة أماكن االعتقال ............................................................ .............................

ً
262ثانيا

1264- زيارة املؤسسات السجنية ...................................................................................
2267- زيارة أماكن الوضع رهن الحراسة النظرية ..........................................................
3270- زيارة مؤسسات االمراض العقلية ........................................................................
4273- زيارة أماكن إيداع األحداث ..................................................................................
 : ترشيد االعتقال االحتياطي .................................................................................

ً
275ثالثا

1277- نتائج تتبع االعتقال االحتياطي ............................................... ..............................
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1279-1- الوافدون االحتياطيون على السجون ........................................................
1-1-1- تصنيــف الوافديــن االحتياطييــن علــى الســجن فــي حالــة ســراح برســم 

......................................................................................  2019 280ســنة 

2281-1-1- تطور نسبة املعتقلين االحتياطيين ....................................................

3281-1-1- تصنيف املعتقلين حسب الهيئات القضائية ....................................

4284-1-1- انخفاض نسبة األحكام بالبراءة في صفوف املعتقلين االحتياطيين ..

5286-1-1- نقل املعتقلين االحتياطيين ................................................................
 : معالجة اإلكراه البدني .........................................................................................

ً
287رابعا

 : ضمان حرية الصحافة والنشر ........................................................................
ً
289خامسا

1289- مالءمة املتابعات في قضايا الصحافة ..................................................................

2290- مالءمة وضعية الجرائد مع مقتضيات قانون الصحافة .....................................
 : حماية املعطيات الشخصية ...........................................................................

ً
294سادسا

 : الحق في الحصول على املعلومة ........................................................................
ً
295سابعا

298املحور الثاني : حماية املرأة والطفل وبعض الفئات الخاصة ......................................
 : حماية املرأة ...........................................................................................................

ً
298أوال

 : حماية األطفال ....................................................................................................
ً
308ثانيا

1308- جهود رئاسة النيابة العامة في حماية الطفل .......................................................

2312- الجنايات والجنح املرتكبة ضد األطفال خالل سنة 2019 ........................... .......
1-2- األشــخاص املتابعــون فــي قضايــا العنــف ضــد األطفــال بحســب عالقتهــم 
................................................................................................... 314بالضحايــا 
2317-2- األطفال ضحايا العنف خالل سنة 2019 ..................................................
3318-2- ملتمسات النيابة العامة حول حماية األطفال ضحايا الجرائم ....................
3319- حماية األطفال في وضعية صعبة .........................................................................
 : نشاط خاليا التكفل بالنساء واألطفال ................................................................

ً
320ثالثا

1321- نشاط خاليا التكفل بالنساء ...............................................................................

2321- نشاط خاليا التكفل باألطفال .............................................................................
3322- اجتماعات اللجن املحلية والجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف .....................
4323- األطفال في نزاع مع القانون .................................................................................
1324-4- الجرائم املرتكبة من طرف األطفال في نزاع مع القانون ...............................
2328-4- توزيع األطفال املتابعين حسب السن واألصل الجغرافي ...............................
3330-4- التدابير املتخذة في حق األحداث خالل سنة 2019 ...................................



التقرير الثالث لرئيس النيابة العامة

442

1-3-4- التدابيــر املتخــذة فــي حــق األطفــال فــي نــزاع مــع القانــون قبــل صــدور 
......................................................................................... 331الحكــم 
2332-3-4- التدابير املتخذة في حق األحداث بعد صدور الحكم .........................

3-3-4- التدابيــر التــي تــم تغييرهــا مــن طــرف قضــاة األحــداث واملستشــارين 
..................................................  2019 ســنة  خــالل  باألحــداث  334املكلفيــن  
 : محاربة االتجار بالبشر وحماية الضحايا ............................................................

ً
335رابعا

1336- جهود التصدي لالتجار بالبشر  ...........................................................................
2337- املعطيات اإلحصائية املتعلقة بقضايا االتجار بالبشر ........................................
3341- حماية ضحايا االتجار بالبشر ..............................................................................
 : حماية املكلفين بإنقاذ القانون ............................................. ..............................

ً
344خامسا

 : حماية السجناء املضربين عن الطعام ............................................................
ً
346سادسا

350املحور الثالث : تخليق الحياة العامة وحماية املال العام ...........................................
350أوال : قضايا الخط املباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة ..............................................
351ثانيا : الجرائم املالية .....................................................................................................
1352- النجاعة والفعالية في معالجة قضايا الجرائم املالية .........................................
2353- التفاعل اإليجابي مع تقارير املجلس األعلى للحسابات .......................................
3355- اتجار تطبيقية معلوماتية لتتبع قضايا الجرائم املالية .......................................
4355- دعم قدرات قضاة أقسام الجرائم املالية ...........................................................
356ثالثا : قضايا غسل األموال ............................................................................................
1356- توجيه دورية إلى النيابات العامة ........................................................................

2- وضــع نظــام معلوماتــي خــاص بقضايــا غســل األمــوال علــى مســتوى املحكمــة 
............................................................... بالربــاط  االســتئناف  ومحكمــة  357االبتدائيــة 
3- إعداد دليل إسترشادي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل األموال 
358وتمويل اإلرهاب وتعقب األموال ذات الصلة وحجزها ........................................
4358- النجاعة والفعالية في معالجة قضايا غسل األموال ...........................................
 : حماية امللكية العقارية .......................................................................................

ً
359رابعا

363املحور الرابع : حماية األمن والنظام العامين وسالمة األشخاص ...............................
 : مكافحة الجرائم اإلرهابية ....................................................................................

ً
366أوال

 : مكافحة الجرائم املرتكبة ضد االشخاص ..........................................................
ً
369ثانيا

 : مكافحة الجرائم املرتكبة ضد األموال ................................................................
ً
374ثالثا

376رابعا : مكافحة الجرائم املعلوماتية .............................................................................
1377- تتبع جرائم املس بنظم املعالجة اآللية للمعطيات .............................................
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2382- تنفيذ طلبات التعاون الواردة في إطار الشراكة 24/7 التفاقية بوداسبت .........
3383- تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة ......................................................................
384خامسا : مكافحة الجرائم املاسة بنظام األسرة واألخالق العامة .................................
386سادسا : مكافحة الجرائم املاسة باألمن والنظام العام ...............................................
390سابعا : مكافحة جرائم التزوير والتزييف واالنتحال .....................................................
393املحور الخامس : مكافحة الجرائم املنظمة بمقت�سى قوانين خاصة ..........................
396أوال : مكافحة جرائم املخدرات ......................................................................................
404ثانيا : مكافحة الجرائم البيئية ......................................................................................
1404- تأطير عمل النيابات العامة بمناشير ودوريات .....................................................
2404- دعم قدرات قضاة النيابة العامة في مجال البيئة ..............................................
405ثالثا : تطبيق قانون السير .............................................................................................
1405-  معالجة املحاضر اإللكترونية ملخالفة السير ......................................................
1406-1- اإلشكال األول : عدم تعميم النظام املعلوماتي على جميع املحاكم ..........
2406-1- اإلشكال الثاني : استخالص الغرامات خارج النظام املعلوماتي ...............
3407-1- اإلشكال الثالث : غياب بعض الوظائف التطبيقية في النظام املعلوماتي 
4-1- إحصائيات خاصة بمخالفات وجنح السير املتعلقة بالرادار الثابت خالل 

 407سنة 2019 .................................................................................................
2408-  معالجة بعض اإلشكاليات املتعلقة بتطبيق مدونة السير على الطرق .............
1408-2- مخالفة عدم احترام املمرات الخاصة بالحافالت .....................................
2408-2- مخالفة تجاوز الوزن اإلجمالي للمركبات املحملة .....................................
3409-2- مخالفة تجاوز السرعة بأكثر من 50 كلم/ ساعة ......................................
3409-  البطاقة الخضراء الدولية للتأمين .....................................................................
4410-  االحتفال باليوم الوطني للسالمة الطرقية .........................................................
411رابعا : مكافحة املخالفات املتعلقة بقانون التعمير والتجزئات العقارية ......................
412خامسا : مكافحة قضايا زجر الغش في االمتحانات املدرسية واملباريات العمومية ......
415الخالصات والتوصيات ........................................................................................


