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 210 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي ٓخر  24 الثال   )م2021رب مفنو  30(هـ 1443ربيع ا
شار السيد  :لرئاسةا نياملس ٔول، اخلليفة دمحم ح س ا   .لرئ

ت قة عرشون ساعتان و  :التوق ق ة الثالثة وا قة، ابتداء من السا دق
  .بعد الزوال العارشة
ٔعامل ٔسئ الشفهية :دول ا اقشة ا  .م

------ --------------------------------------------------------------  

س اجللسة ني، رئ شار السيد دمحم ح   :املس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
تاح هذه اجللسة لن عن اف ٔ.  

ران احملرتمان،ا   لسيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔحاكم الفصل  لس  100معال ب يل  ا لنظام ا ستور، ووفقا  من ا
شارن  ٔسئ السيدات والسادة املس شارن، خنصص هذه اجللسة  املس

ة ٔسئ املطرو ىل ا ر العدل احملرتم  ٔجوبة السيد وز   .و
ٔعطي  ، ل ذ د  وق ىل ما  لس ٕالطالعنا  ٔمني ا لسيد  اللكمة 

ٔمني مشكورا ت، فليتفضل السيد ا ال   .من مراسالت وٕا

لس ٔمني ا شار السيد جواد هاليل،    :املس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
ران احملرتمان،   السيدان الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ض  شارن،  296يات املادة طبقا ملق لس املس يل  ا من النظام ا

الل الفرتة املمتدة من  لس  رخيه  2021نونرب  23توصلت رئاسة ا ٕاىل 
  :مبا ييل
ٔسئ الشفهية - ؛ 36: دد ا   سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 12: دد ا   سؤ
ابية - ٔجوبة الك   .ٔجوبة 3: دد ا

ٔننا سنكون  لس املوقر،  ارشة بعد هناية هذه اجللسة، كام حنيط ا م
ىل مرشوع قانون تنظميي  راسة والتصويت  رشيعية، ختصص  لسة  مع 

متمي القانون التنظميي رمق  51.21رمق  ، املتعلق 02.12يقيض بتغيري و
ٔحاكم الفصلني  ستور 92و 49لتعيني يف املناصب العليا، تطبيقا    .من ا

س   .شكرا السيد الرئ

س ا   :جللسةالسيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

دول  ة يف  ٔسئ املدر ٓن يف معاجلة ا ركة هللا رشع ا ىل  ٕاذن 
ة لقطاع العدل حول  ت "ٔعامل هذه اجللسة واملو واقع حمامك اململكة وحتد

  ".تطور السياسة اجلنائية
ليمك  ٔقرتح  دة املوضوع، و  هنا و ة جتمع ب ٔسئ اليت يه مدر ا

ا دف ر اجلوابطر دة، وبعد ذ يتوىل السيد الوز   .عة وا
شارات من فريق  ٔو املس شارن  د املس ٔ ٔعطي اللكمة  ويف البداية 

سط سؤال الفريق يف هذا املوضوع ٔحرار ل   .التجمع الوطين ل
شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة السيدة فاطمة احلساين   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

را   ن احملرتمان،السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

دمات  عتبار ما تقدمه من  لغة،  ٔمهية  تعترب احملامك مرافق ذات 
ات خمتلفة من العاملني  ٔمام ف ة  و لمتقاضني ووهنا فضاءات مف قضائية 
دي القضاء من حمامني ومفوضني  فهيا من قضاة وكتاب الضبط ومسا

رباء و ريمه، فضال عن املتقاضني،  فٕان جودة قضائيني و دول و
هتا  ىل جودة ظروف العمل هبذه احملامك ومبدى مالءمة بنا دماهتا تتوقف 
الية وفضاءات ممارسة  ستق ات  ىل مستوى الب ات املطلوبة  مع احلاج

  .املهام القضائية

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔصبح تطور املنظومة القضائية مرتبط ا بتطور واقع احملامك،  فٕان لقد 

 ، ت ببالد ظومة احلقوق واحلر ال مرهتنة بتطور م السياسة اجلنائية م
رجع بناؤها ٕاىل بداية  ٔسف بتقادم مركزاهتا اليت  متزي مع ا واليت 
لهاجس  ليه ذ من همينة  ات من القرن املايض، مبا ينطوي  الست

ٔثناء وض ي اكن مسيطرا  ٔمين، ا ٔسس هذه السياسةا   . ع 
وٕاذا اكن من الثابت اليوم قصور السياسة اجلنائية احلالية عن ضامن 
متع يف  فراد املكفو دستور وحقوق ا ٔ ت ا التوازن املطلوب بني حر
ٔعطاب  ة ٕالصالح  ٔصبحت مل ة  تطوره السيايس واحلقويق، فٕان احلا

  .السياسة اجلنائية يف شقهيا املوضوعي وإالجرايئ

ر احملرتم،   السيد الوز
هنا من  ام هبا لالرتقاء بوضعية احملامك ومتك ما يه التدابري اليت تعزتمون الق
ائية  الوسائل الرضورية لضامن جودة اخلدمات القضائية وٕاقرار سياسة ج

ت؟ ىل احلقوق واحلر دات وحتافظ  ب املست ، توا اكم   جعة وم
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  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ٔصا واملعارصة حول الس ت "ؤال الثاين لفريق ا واقع احملامك وحتد
  ".تطور السياسة اجلنائية

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد املرابط امخلار   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدة والسادة املس
د دستور  ذ اع ش املغرب م متثل  2011يع عهدا دميقراطيا ممتزيا، 

ي يعرتي  ل ٕاصالح اخللل ا ٔ حها من  ٔوراش اليت مت ف ٔمه مظاهره يف ا
ىل رٔسها قطاع العدل ة، و ات العموم   .تدبري بعض القطا

ة لصاحب اجلال امل دمحم السادس،  رزت التوجهيات السام ٔ وقد 
ٔن ٕاصالح قطاع ش ت  د ة من الت ٔمر  نرصه هللا، مجمو العدل، وهو ا

ظومة العدا يف يوليوز  صدار امليثاق الوطين ٕالصالح م ٕ ي توج  ا
ظومة 2013 لحوار الوطين حول ٕاصالح م ه الهيئة العليا  ددت مبوج  ،

لحقوق  ٔمهها تعزز حامية القضاء  سية،  ٔهداف الرئ ة من ا العدا مجمو
ت، وكذا ٕامناء القدرات املؤسسية ملنظوم ٔيضا حتديث واحلر ، و ة العدا

  .إالدارة القضائية وتعزز حاكمهتا
ىل املستويني  شه احملامك املغربية  ي تع لرجوع ٕاىل الواقع ا ٔنه  ري 
الوظيفي واملؤسسايت، نالحظ تعرثا يف التزنيل الواقعي والتام لٕالجراءات 

شتكون م ٔن املواطنني مازالوا  دة اليت تضمهنا امليثاق الوطين، س و ن 
عاب  كن بوسعهم اس ، ومل  مشالك تعرقل السري العادي ملرفق العدا

هتم يدا حلر   ..بعض إالجراءات القضائية اليت يعتربوهنا تق
ر سائلمك السيد الوز  ،   :وتبعا 

ل  ٔوال، ٔ ٔمه التدابري اليت تودون اختاذها من  عن واقع احملامك املغربية و
و معاجلة مظاهر اخللل يف وظيف هودات اليت تقوم هبا ا هتا، تعززا لاكفة ا

رتقاء هبذا القطاع ٕاىل املراتب اليت تعزز ثقة املواطن يف إالدارة  ل  ٔ من 
ة؛   العموم
دها يف  نيا، لسياسة اجلنائية الواجب اع سائلمك عن تصورمك 

ىل اجل سمترون يف هنج املقاربة التقليدية اليت تعمتد  ، هل س انب بالد
لوقاية من اجلرمية وكذا  السمترار يف اختاذ تدابري معينة  ة  الوقايئ من 
ة  ىل سن العقوبة اجلنائية يف القانون اجلنايئ من  اجلانب الزجري املركز 

  ٔخرى؟
ٔمر  ستلزمه  ىش مع ما  ديثة ت سعون ٕاىل وضع مقاربة  مك س ٔ كام 

ت، وفق املبادئ ولية  توسيع هامش احلقوق واحلر اليت تفرضها املواثيق ا

لهيا من طرف اململكة املغربية   .املصادق 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ه  ملغرب والبدائل الكف "السؤال الثالث موضو السياسة اجلنائية 
ستقاليل"ملاكحفة اجلرمية لفريق   ،.  

شارن د املس ٔ   .تفضل 

شار السيد عبد ا لاملس   :لقادر الك
﷽  

س،   السيد الرئ
ران، ن الوز   السيد

ىل حتمل هاذ املسؤولية، حبمك  ر  ٔن هن السيد الوز ٔوال، البد 
ٔمر  ٔن ينعكس هذا ا متىن  لتايل  نيا، و ا و هيا حقوق متي ٕا املشارب اليت ي

ات السياسة اجلنائية   .يف تو
ٔنه السياسة اجلنا سائلمعلوم  ملغرب، بعدا  ينا سياسة : ئية  هل 

رشيعي،  ىل املستوى ال ٔبعاد  رؤى و اكم  هتا، م ائية يف لك مكو ج
ىل املستوى الزجري؟ ىل املستوى الوقايئ و   ىل املستوى املؤسسايت، 

بة إالصالح وهو  ر، ملوا ٔسايس، السيد الوز ل ا ٔن املد لهذا نعترب 
دة اجلنائية، ة  جتديد القا ء ٕاىل ظرف ن هتا  ا ائية واحضة،  هو سياسة ج

ٔن نالمئ السياسة اجلنائية يف  يف ميكن  لتايل  منوذج التمنوي اجلديد، و ا
عي  ج ىل املستوى  بة هذا التطور  ة ملوا التقائية مع السياسات العموم

صادي؟ ق   و
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لفريق احلريك السؤال   .الرابع 
س   .تفضل السيد الرئ

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر احملرتم،    السيد الوز
ٔشواطا نوعية يف جمال ٕاصالح  ٔن بالد قطعت  ه  مما ال شك ف

ٔخرى ٔن هناك جوانب  ٓفاق  القضاء، ٕاال  ذات ص بواقع احملامك و
ديد ة ٕاىل نفس ٕاصال  ا زال يف    .السياسات اجلنائية ما 

ر احملرتم، حول اخلطوط  سائلمك، السيد الوز ٔساس  ىل هذا ا
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سرتاتيجي وٕاقرار  ٔهيل هذا القطاع  ة لت لسياسات احلكوم العريضة 
صفة؟ اد وم ائية    سياسة ج

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

شرتايك لفريق    .السؤال اخلامس 
سط السؤال س، ل   .تفضل، السيد الرئ

ٔيذي شار السيد يوسف    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ت تطور السياسة اجلنائية؟   سائلمك عن واقع حمامك اململكة وعن حتد

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ملغربالسؤال الس لشغالني  حتاد العام    .ادس لفريق 
سط السؤال شارة احملرتمة ل   .تفضيل السيدة املس

ل ة خور ي شارة السيدة ف   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ىل الثقة املولوية اليت ر،   حظيمت هبا من بداية هننئمك، السيد الوز
ىل رٔس وزارة  طرف صاحب اجلال امل دمحم السادس، نرصه هللا، 

  .العدل
سائلمك  ت تطور السياسة اجلنائية  فعن واقع حمامك اململكة وحتد

ر   .السيد الوز
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

حتاد العام ملقاوالت املغر    .بالسؤال السابع لفريق 
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد عبد إال حفظي   :املس
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔزمة السياسة اجلنائية؟   سائلمك عن 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لشغل حتاد املغريب    .السؤال الثامن لفريق 

شار   .تفضل السيد املس

ن سليك شار السيد نور ا   :املس
س شكرا اليد   .الرئ

ر،   السيد الوز
ل سياسة  ٔ ة من  ٔي بدائل حكوم ٔنفسمك حبكومة البديل، ف تصفون 

صفة؟ اد وم ائية دميقراطية    ج

س اجللسة   :السيد رئ
  . شكرا

عي ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مو   .السؤال التاسع 
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
سشكرا السيد ا   .لرئ

س احملرتم،   السيد الرئ
ران احملرتمان،   السيدان الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ر احملرتم،   السيد الوز

لثقة املولوية الرشيفة مك  هتاين مبناسبة حظو ٔوال، لك ا   .لمك، 
سري وسهيل ولوج  ل يف رضورة ت ٔما موضوع سؤالنا فٕانه يد

سري معل القضاة واحملامون عن طريق رمقنة احملامك املواطنني ٕاىل العدا و  ت
يل عن  سعى ٕاىل الت ٔن الوزارة  ر،  ٔكد سلفمك، السيد الوز املغربية، وقد 
دمات العدا  امات إاللكرتونية وتقدمي  ة لصاحل ا امات الورق لك ا
شلك طفرة نوعية يف  ٔن الرمقنة  ر،  ٔنمت تعلمون، السيد الوز عن بعد، و

صاد اجلهد ودمع جتوي رسيع الوثرية واق د التقايض واحلاكمة القضائية ب
ليق ة والت   .الشفاف

ل  ىل م ر، ٕاطالع الرٔي العام الوطين  مك، السيد الوز ، نود م ٔ
  .ونتاجئ مرشوع رمقنة احملامك املغربية

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ة الكونفدرالية مو لشغل السؤال العارش  ميقراطية    .ا
شارة، لطرح السؤال   .تفضيل، السيدة املس

شارة السيدة فاطمة زاكغ   :املس
س،   السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
تعترب السياسة اجلنائية رشطا عضو ورضور الستكامل مسلسل 

اهتا و ودمقرطة ب   .ا
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ذة لتط ر، حول التدابري املت سائلمك، السيد الوز ور السياسة ا 
؟   اجلنائية وحتديث احملامك ببالد

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

عية والتمنية املستدامة ج ة العدا  مو   .السؤال احلادي عرشة 
شار   .تفضل السيد املس

حامين شار السيد مصطفى ا   :املس
ت تطور سائلمك عن مواقع حمامك اململكة واخلطة املعمت ة حتد دة ملوا

  .السياسة اجلنائية ببالد
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ملغرب لشغل  حتاد الوطين  ة  مو ري  ٔ   .السؤال ا
شار   .تفضل السيد املس

ا السطي شار السيد    :املس
ر،    السيد الوز

، رب ٕانصاف الشغي ماذا فعلمت ملهنديس  سائلمك، حتديث اململكة مير 
  القطاع؟

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

دة املوضوع، فالسيد  هنا و ٔسئ جتمع ب ٔمر يتعلق ب ٔن ا ٕاذن، مبا 
دة لهيا دفعة وا لجواب  ر، تفضل    .الوز

لمنصة، وشكرا ر،    .تفضل، السيد الوز

ر العدل لطيف وهيب، وز   :السيد عبد ا
﷽  

ٔرشف املرسلنيوال ىل    . صالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

شارات احملرتمات، شارون واملس   السادة املس
شلك مشرتك يف  شتغل  ٔن  ٔمتىن  ىل هتانئمك، و ٔشكرمك  ٔوال، 
ه  ة العدا ومؤسسة القضاء يف بالد وملا ف ه مصل السنوات املق ملا ف

صفة  دا م ل  ٔ لمواطن، من    .وزهيةدمة 
ىل الثقة اليت حزمت هبا، واليت محلتمك مسؤولية  ٔهنئمك  ، بدوري  كذ

مي واملساء رشيع والتق   . ال
، قد ختتلف يف  عددة تلتقي يف موضوع العدا ٔسئ م هناك 

د وهو وضعية العدا ماد  د ومو موضوعها، ولكهنا تلتقي يف جمال وا
  .ورشيعيا ومؤسساتيا

ٔتقدم  شارن احملرتمني بداية،  لسيدات والسادة املس لشكر اجلزيل 
م لهذا املوضوع ة : "ىل طر ٔهيل الب ت تطور السياسة اجلنائية وت حتد

امك ببالد لم ممك "التحتية  ىل معوم اه اليا  ٔشكرمك  اسبة  ، ويه م
ات عتبارها ورشا وطنيا هاما وحمور يف إالصال  ،  بقضا العدا ببالد

ال امل دمحم السادس حفظه  ادة  ، بق سرتاتيجية اليت تقوم هبا بالد
  .هللا ونرصه

ىل سؤالمك احملوري هذا، سنقف عند  ٔساسية 4وجوا    :حماور 
  ٔوال، تطور السياسة اجلنائية؛ - 
 نيا، بناء وجتهزي احملامك؛  - 
؛ -  ل قطاع العدا ديث دا   لثا، تعزز الرمقنة والت
رشية -  هنوض بوضعية املوارد ال   .رابعا، ا

  :ىل مستوى تطور السياسة اجلنائية
سم   شارات، ت شارن، السيدات املس كام تعلمون، السادة املس

حلرية والتطور،  و  ة  السياسة اجلنائية كغريها من السياسات العموم
ٓخ ٓخر ومن زمان ٕاىل  اهتا من ماكن ٕاىل  ر، فالسياسة ٕاذ تتغري معاملها وتو

دا يصدق تطبيقه يف لك ماكن، بل تتغري معاملها  ست مذهبا وا اجلنائية ل
ٔخرى، حسب الظروف الزمانية واملاكنية  نة وا دل قسامهتا بني الف وت

  .احمليطة هبا
ومل خترج السياسة اجلنائية املغربية عن هذا املنحى، ٕاذ مرت مبحطات 

اللها تغيريات وتطورات عددة، شهدت  هامة، مبا فهيا من ٕاجيابيات وما  م
عية  ج لهيا من مالحظات، حسب الظروف السياسية و جسل 
ة احلالية جتعل السياسة اجلنائية  ٔن الظرف ري  صادية السائدة،  ق و
ة، اكن  ارج لية و دة عوامل دا ٔملهتا  املغربية متر مبحطة ممتزية وفريدة، 

ٔمهها   :من 
ىل - رة السياسة  زايد خطر اجلرمية  املستوى العاملي ورضورة مسا

ولية املعمتدة ملاكحفة اجلرمية والوقاية مهنا؛ ات ا لتو   اجلنائية املغربية 
شهدها بالد يف  - لتطورات اليت  رة السياسة اجلنائية  رضورة مسا

عية وسياسية؛ صادية واج عددة، اق ا م   م
رتبط وتعزز 2011نة املالءمة مع مضامني دستور اململكة لس  - ، مبا 

ت رشوط احملامكة العاد  رتبط بضام اصة ما  حقوق املتقاضني، 
ت الفردية وامجلاعية؛   وحامية احلقوق واحلر

رة ما ذهبت ٕاليه السياسات اجلنائية املقارنة العريقة  - رضورة مسا
لوقاية مهنا؛ ات اجلديدة يف جمال ماكحفة اجلرمية    لتو

جهتادات القضائية من ممارسات فضىل رضورة مس - ٔرسته  رة ما  ا
  يف جمال العدا اجلنائية؛
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ظومة  - ات احلوار الوطين العميق والشامل ٕالصالح م تزنيل خمر
الل السنوات املاضية؛ اشهتا بالد    العدا اليت 

ىل مستوى  - بة التغيريات املفصلية واجلوهرية اليت شهدهتا بالد  موا
ظومة دث استقالل رئاسة  م رية، بفعل  ٔ ٓونة ا الل ا العدا 

لعدل ة امللكفة    .النيابة العامة عن السلطة احلكوم

ور الهام اليت  سطها وكذا  ت السالفة  د ووعيا هبذه املتغريات والت
و يف جمال ماكحفة اجلرمية  ات ا تلعبه السياسة اجلنائية يف رمس تو

ت  والوقاية مهنا، فٕان ٔولو م البالغ وجتعها من  ه وزارة العدل توهيا 
ذة يف هذا إالطار، سواء  ة، وهو ما تربره التدابري املت راجمها إالصالح
داد وبلورة معامل  ده من ٕاجراءات ف خيص ٕا ىل مستوى ما مت اع
ذة  ىل مستوى إالجراءات املت ٔو  لية،  اهتا املستق السياسة اجلنائية وتو
لها  لسياسة اجلنائية املغربية يف اكفة مرا ف خيص وضع الضوابط الناظمة 
ىل مستوى ضبط العالقات بني اكفة  اصة  مي،  ذ وتق داد وتنف من ٕا

لني فهيا   .املتد
جعة  ائية فعا و ويف هذا إالطار، متت بلورة معامل سياسية ج

ة، وذ ت املطرو ت والرها د لت ستجيب  طورة،  الل  وم من 
لني  ستجيب النتظارات الفا ديثة  طورة و رشيعية تنظميية م سن تدابري 
، ومتكن من توطيد الثقة  طلبات املر واملشتغلني يف جمال العدا وم

جع وفعال ة يف قضاء    .واملصداق

ت السياسة اجلنائية - 1   :حتد
ة من التحوالت إالجيا رشيعا شهدت العدا اجلنائية املغربية مجمو بية 

ملنظومة  والية، عكست إالرادة القوية حنو الريق  رب حمطات م وممارسة، 
ٔمهها  ارب الرائدة، واليت ميكن ٕاجامل  اجلنائية ببالد ورفعها ٕاىل مصاف الت

  :ف ييل

 :قدم املنظومة القانونية اجلنائية - 
ليات ٕاصالح العدا لكام وا ٔمه  د  ٔ بت شلك املنظومة القانونية 

ات  اج ول، وعكست  صادية والسياسية  ق عية و ج التطورات 
سم  ي ي ٔمهية يف احلقل اجلنايئ، ا زداد هذه ا عددة، و ا م متع يف م ا
طلبات ماكحفة اجلرامئ والتصدي  زايد م اصة مع  لتطور املسمتر، و

ت ساع جمال احلقوق واحلر   .لصورها وا
القانونية الوطنية يف جمال العدا اجلنائية قد ُعززت وٕاذا اكنت املنظومة 

رشيعية املهمة، فٕان العديد مهنا ما زال حيتاج  ات ال ة من إالصال مبجمو
ىل  ٔم، و رشيعية ا ىل مستوى النصوص ال اصة  ذرية،  ٕاىل مراجعة 

ة القانون اجلنايئ اليت تعود ٕاىل سنة    .1962رٔسها مجمو
انب العديد من ال  رشيعية الزجرية اخلاصة الناظمة وٕاىل  نصوص ال

ات  ٔهنا املفاهمي والتو ش ة امحلاية، تغريت  رجع ٕاىل حق وية اليت  االت ح
رشيعات  ٔن بعض ال لام  رشيعات املقارنة،  شلك ملفت يف العديد من ال

سبة لقانون  ل ٔيضا مراجعة كام هو احلال  ٔصبحت تتطلب  اجلنائية 
لعديد 2002سنة املسطرة اجلنائية ل  لوال  لتطورات وجيد  ستجيب  ، ل

لعدا اجلنائية ببالد ل  ٔم   .من إالشاكالت اليت تعرتض السري ا

دد النصوص الزجرية -    :تضخم 
ة القانونية  دد النصوص الزجرية اخلاصة يف السا شلك ملفت  يزتايد 

عاهبا من طرف املامر  ٔصبح يتعذر معها اس ة  سني يف ٕاطار املغربية، ٕاىل در
ة،  اطر املطرو ل مجليع ا ىل املقاربة الزجرية  ري سلمية، تقوم  مقاربة 

دد القضا الزجرية   .وتطرح كذ تضخم 
ليه  ٔو ما يصطلح  ىل احملامك  ويعترب تضخم القضا املعروضة 

ناق القضايئ"بـ ه العدا اجلنائية، " خ ت اليت توا د ٔمه الت من بني 
ددها ويعاين  ، ٕاذ يرتاوح  دد القضا القضاء اجلنايئ املغريب من تضخم 

ٔصل ثالثة ماليني  سنو ما بني مليون ومليون ونصف ملف وقضية من 
لها احملامك بني قضا زجرية س مليون ونصف؛ ومدنية وجتارية : قضية 

ٔن الثلثني من القضا الزجرية يعترب : وٕادارية اصة  ٓخر،  مليون ونصف ا
ارج نظام العدا اجلنائية، يف قضا لوال  ٔن جتد لها  سيطة، ميكن   

ي جهرته  لجرامئ ا ادة النظر يف التقسمي الثاليث  ، مع ٕا ٕاطار مساطر بدي
 ، ارب املامث اية(العديد من الت ة، ج ٓراء )خمالفة، ج ٔصبحت  ٓن  ، ا

ولية   .ٔخرى من املؤسسات اجلنائية ا

ليات موازية  -  لعدا اجلنائيةغياب  ليات التقليدية    :ل
الل اكفة احملطات اليت مرت هبا العدا  اهمتت السياسة اجلنائية 
ن قانونية  ليات التقليدية من قضاء ورشطة قضائية و اجلنائية املغربية 
ُسهم يف رمس معامل سياسة  ليات موازية  لق  وقضائية، دون التفكري يف 

جعة و  ائية فعا و ا، كام هو ج ا ٔداء  ليات التقليدية يف  د ا سا
قد السياسة  ٔنظمة اجلنائية الكربى، ٕاذ تف معمول به يف العديد من ا
ة لرصد ظاهرة اجلرمية وجتميع إالحصاءات  ق لية حق اجلنائية املغربية ٕاىل 
ة واقرتاح احللول الكف  اجلنائية الرمسية ودراسة وحتليل الظواهر إالجرام

عية لو  ج قاية مهنا ولتصدي لها، كام تتطلب تعزز دور اخلدمة 
ىل  اصة  ات اجلديدة يف جمال السياسة العقابية،  بة التو والنفسية وموا
ٔهيل وواك تدبري املمتلاكت احملجوزة  مستوى مراكز العالج والت

لو  البا ما تضيع نظرا  ضعية واملصادرة، وهذه املمتلاكت احملجوزة املصادرة 
دارة لك ما هو  ٕ ٔن تتلكف  ل  ٔ اليت فهيا، سنؤسس هذه الواك من 
وا من  متك الت حىت ال تضيع وال  ه ا ه السيارات، مبا ف ُمصاَدر مبا ف

  .استعاملها
  

  :ٔزمة العود ٕاىل اجلرمية - 
يعترب العود ٕاىل اجلرمية من املواضيع وإالشاكالت اجلنائية الكربى اليت 

وام ىل ا سارع ٕاىل ٕاجياد  ٔرقت  ول وجعلهتا ت ٔنظمة اجلنائية لاكفة ا ل ا
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ول  ه، واملغرب كغريه من ا د م ل جعة  ت  ٔجوبة وردود فعا ومقار
ا العود  سبة  ل ارتفاع  س ظل يعاين من ظاهرة العود ٕاىل اجلرمية ٕاذ 

دم الت درات والعنف، فضال عن  اصة جرامئ الرسقة وا وفر ٕاىل اجلرمية، 
ث نوع  ق لظاهرة العود ٕاىل اجلرمية، سواء من ح ق لضبط ا لية  ىل 
شدد  ٔحاكم اجلنائية ت رم وسنه والتوزيع اجلغرايف، وا س ا اجلرمية، اجل
ا  ري مضبوط يف  االت العود، ولكن املشلك  كون هناك  ح 

ة ا العود وسمتر املعاق ىل  ىل اجلرمية  العود، فغالبا هيمت هذا الظرف 
ٔول مرة من طرف نفس الشخص   .ٔهنا وقعت 

و -  ة  يق السياسة العموم سيق بني السياسة اجلنائية و  :ضعف الت
يق  لتقائية والسياسة اجلنائية و جسل الواقع العميل ضعف 
واء بعض الظواهر  ٔفعال قوية الح و ٕالجياد ردود  ة  السياسات العموم

ٔو  عية  ٔو ج عية  ٔسباب اج لهبا مرتبطا ب ٔ ة، اليت يبقى  إالجرام
صادية   .اق

  :التدابري املزمع اختاذها لتطور السياسة اجلنائية
هتا السيدات،  ٔ   ٔهيا السادة، 

ماهتا  ٔ تطور السياسة اجلنائية يف صلب اه جتعل وزارة العدل مس
رشيعيا واحض املعامل  ٔولياهتا، ٕاذ رمست لها خمططا  لهيا و ات، يدل  والتو

هنا، ويف هذا إالطار اختذت  جحم مشاريع القوانني املقدمة وكذا معق مضام
ة ٕاىل  رشيعية والتنظميية الرام ة من إالجراءات والتدابري ال الوزارة مجمو
تطور معامل السياسة اجلنائية املغربية، مستحرضة تنايم وتطور الظاهرة 

ق  ة، وكذا حتق ة من  ولية إالجرام ات ا املالءمة مع املواثيق واالتفاق
لهيا دستور اململكة لسنة  ٔكد  سان، واليت   2011ذات الص حبقوق إال

ٔخرى ة    .من 
دات جوهرية هامة، سواء ف خيص  وقد تضمنت هذه التدابري مست
ٔدوات ماكحفة  ت وتعزز  ٔو ف خيص احلقوق واحلر ٔو العقاب  التجرمي 

ة اجلرمية وكذا  يل ذ يف مراجعة مجمو ليات العدا اجلنائية، ويت حتديث 
  .القانون اجلنايئ

رشيعي  طط ال ة القانون اجلنايئ مضن ا يندرج مرشوع مراجعة مجمو
ٔيت كمثرة  ات السياسة اجلنائية، كام ي ي رمسته وزارة العدل يف ٕاطار تو ا

لفكر اجلنايئ وملبادئ السياسة اجل  نائية سواء ما يتعلق مهنا لتطور التارخيي 
ة اليت مزيت العقود  ال مع التحوالت احلقوق ٔو العقاب، وكذا تفا لتجرمي 
متع  عية اليت طبعت ا ج صادية و ق رية يف اململكة، والتغريات  ٔ ا
ىل  رسيع وثرية املصادقة  ب ذ من  ويل، وما وا املغريب واملنتظم ا

ولية ا  ات ا ساناالتفاق جلرمية وحامية حقوق إال   .تلفة واملتعلقة 
غي  رتبط بطبيعة املقاربة اليت ي ويف هذا إالطار، فٕان املوضوع 
ٔقدم النصوص املؤطرة  د  ٔ ة القانون اجلنايئ،  دها يف مراجعة مجمو اع

ي صدر يف  ذ 1962نونرب  26ال العدا اجلنائية، وا زي التنف ل  ، ود

  .1963يونيو  17يف 
ٔعتقد  ذ  وهو موضوع تغيري يف  1998ملناسبة، هذا القانون اجلنايئ م

اء  ٓن، حىت  ه حلد ا ع، ومل يمت احلسم ف وزارة العدل هو موضوع اج
ٔمام  ٓخر، معناه حنن  رك اجلزء ا ه، و ال جزء م ٔ د، و ر الرم السيد الوز

ه، ومل يمت احلسم ف  30قانون هاذي  اقشو ف ا ن اء سنة واح ٓن  ه، وا
ال  ة، م رس مييش  ٔنه هاذ اليش  اصة  الوقت فاش خصنا حنسمو، 

ش سنة  ة نتاع 1992اجلرامئ إاللكرتونية ما اكن ، د ولت اكينة، مجمو
ل  ٔخرى د ساب"اجلرامئ ا ه " الوا ٓخره، فهاذ اليش خص يتحسم ف ٕاىل 

ل دهالزي الوزارة وما تيو  ا تناقشو دا ش نبقاو اح اد صلش لهاذ اليش ما 
رشيع   .ال

غي  رتبط بطبيعة املقاربة اليت ي ويف هذا إالطار، فٕان املوضوع 
ٔخرى، بلغ مجموعها  نة وا دها، وظل خيضع لتعديالت جزئية بني الف  30اع

دثة اكٕالرهاب  ٔفعال املست بري مهنا بتجرمي بعض ا تعديال، ارتبط جزء 
ٔموال و ريها، ما واجلرمية املعلوماتية وغسل ا رش والتعذيب و ل جتار 

دثت يش جرمية اكٕالرهاب تزنيدو نص قانوين، ولكن  نقوم به لك ما است
د اجلرمية وتزنيدوها،  ري تنجيبو وا ما ترناجعوش القانون اجلنايئ لكه، 
ٔصبحت جرامئ  ري من اجلرامئ اليت  ة التعامل مع الك يف ولكن مل تمت مراجعة 

  .ري ذي معىن
اكمل يالمس اكفة النصوص وسعى هذ ه الوزارة ٕاىل تقدمي مرشوع م

لعديد من النقط  ٔجوبة  ، توفر  رشيعية شام ه وفق مقاربة  الواردة ف
ضيات الزجرية التجرميية وامحلائية وتدون  ة من املق ة كدسرتة مجمو املطرو
ىل العديد من املواثيق  الل مصادقة املغرب  د اجلنائية، من  القوا

ولي ٔو ما ا سان  ٔو حبقوق إال ة، سواء اكنت ذات الص مباكحفة اجلرمية 
ت وٕاجياد احللول  ال حتديد نطاق ممارسة بعض احلقوق واحلر رتبط مب
ىل مستوى  ة  ة وإالشاكالت العملية املطرو و لعديد من النقاشات املف
ىل مستوى العديد ات احلديثة  رة بعض التو ىل مسا دة   املامرسة، ز

عددة  ل جلنة م شك ٔن يمت  ٔنظمة اجلنائية املقارنة، ومن املنتظر  من ا
شودة ت امل اكمل حيقق الغا داد مرشوع م ٕ رسيع  ل   .املشارب 

لجنة مسمترة  ٓن ا لقانون اجلنايئ ومجعناه لكه، وا قة رجعنا  يف احلق
ٔشياء  ة من ا ٔن هناك مجمو ٔحرض فهيا خشصيا ملناقشة فصل بفصل،  و

ت، مرتبطة جي حلر ادة النظر فهيا يف القانون اجلنايئ، مرتبطة  ب ٕا
ري  ت السجنية  ٔصبحت فهيا العقو يل  ت، مرتبطة ببعض اجلرامئ ا لعقو
لقايض يف  ال ٕاعطاء السلطة  سيطة، م ذي معىن، بعض اجلرامئ ال
ٓش تيقول؟ تيقول لك من اركب كذا  ال يف النص اجلنايئ  ٔحاكم، م ا

يتعاقب ما فهيش تعطي يعاق ب من كذا ٕاىل كذا، لكام اركب يش فعل، 
ني ٕاىل  ٔو من  20لقايض وتقول  عندك احلق تعاقب من سن  5سنة 

ش ما تبقاش السلطة  30السنوات ٕاىل  ٔمور  سنة، خصنا نقلصو هاذ ا
ٔكرث   .مطلقة هاك ونضبطوها 
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  :مراجعة قانون املسطرة اجلنائية - 
، املسطرة املسطرة اجلنائية يه يل تضمن رشوط احملامكة العاد  ا

لك، تيعرف  ميقراطية  ٔوربيني يه معق العملية ا لهيا ا اجلنائية تيقولو 
ري  ٓخرن، ما يه التعامل معها ٕاىل  دود ا املواطن ما يه حقوقه، ما يه 
ٔمهية ويه القلب  ٔكرث و ذ من العنارص،  املسطرة اجلنائية تيقولو ا

ٔو احملامكة اجلنائية النابض ل العملية اجلنائية    .د
ٔمه  01.18يعترب مرشوع مراجعة قانون املسطرة اجلنائية رمق  من بني 

ٔسايس  عتباره احملرك ا ٔطلقهتا وزارة العدل،  رشيعية اليت  ٔوراش ال ا
ال حامية احلقوق  ملنظومة العدا اجلنائية، وذ الرتباطه الوثيق مب

ت وماكحف بة التطور واحلر ات، وموا ٔفراد وامجلا ٔمن ا ق  ة اجلرمية وحتق
ٔفرزهتا  ٔنظمة اجلنائية املعارصة وسد الثغرات اليت  ىل مستوى ا احلاصل 
ستورية اجلديدة  ضيات ا ل تزنيل وتعزز املق ٔ املامرسة العملية من 
ٔفراد، وكذا تفعيل خمتلف التوصيات املرتبطة  ت ا املتعلقة حبقوق وحر

، والس ت املتعلقة بتوصيات مب  هيئة إالنصاف "نظومة العدا ببالد
ات " واملصاحلة لسياسة اجلنائية"وكذا خمر املنعقدة يف " املناظرة الوطنية 

اس سنة  لس الوطين 2004مدينة مك شطة ا ٔ رتبط مبختلف  ٔيضا  ، و
سان ومواقفه وتوصياته   .حلقوق إال

متمي القانون  18.18 فقد شلك مرشوع القانون رمق القايض بتغيري و
ة اليت مهت  22.01 دات احلقوق ٔمه املست د  ٔ ملسطرة اجلنائية  املتعلق 

ضيات القانونية، مهنا ما  ة من املق ث مت تعديل مجمو املنظومة اجلنائية، ح
ٔفراد، ومهنا ما يتعلق بتطور معل املؤسسات،  ت ا رتبط حبقوق وحر

رتبط  شها بالد خبصوص والس ما  نتقالية اليت تع بتدبري املر 
ليه دستور اململكة ، وفق ما نص  داث سلطة قضائية مستق   . ٕا

ضيات القانونية الهامة  وشمل مراجعة قانون املسطرة اجلنائية من املق
الل ت، وذ من  لحقوق واحلر م  رتام    :روم ماكحفة اجلرمية يف ا

؛ تعزز وتقوية ضام -  ت احملامكة العاد
فاع؛ -  تعزز دور حقوق ا
 تقوية مركز الضحية يف إالجراءات اجلنائية؛ -
ق واحملامكة؛ - ل البحث والتحق الل مرا ت املهتم   تعزز ضام
ياطي؛ - ح عتقال   رشيد 
سيط إالجراءات واملساطر اجلنائية؛ -  ت
لوقاية من التعذيب؛ - ليات   وضع 
ىل مستوى  - ذ الزجري؛ٕاضفاء مرونة   التنف
ويل يف جمال ماكحفة اجلرمية؛ - ليات التعاون القضايئ ا  تقوية 
 تقوية الوسائل إاللكرتونية يف جمال ماكحفة اجلرمية؛ -

رتبط  - اصة ما  ذ الزجري،  ليات حتفزيية يف جمال التنف وضع 
ٔهيل؛ ادة الت عتبار وٕا سيط مساطر رد   لغرامات املالية وت

ع - سطة وتصاحلية؛ٕاجياد بدائل  الل مساطر م ة من   وى العموم
داث - ٔ ديدة لعدا ا د مقاربة   . اع

هتينا من  ٔسبوع الفارط ا ٓخر ا ٔنه يف  لس احملرتم ب رب ا ٔ ٔن  ٔريد  و
ٓن يوم  ىل مستوى وزارة العدل، وا اقشة قانون املسطرة اجلنائية  م

عثه ٕاىل املؤسسات الرمسية ٕالعطاء رٔهي ني االثنني س ٔسبو ل  ٔ ل  ا، ودا
لحكومة 3ٔو  ٔمانة العامة  ىل ا دي .. ٔسابيع سنحي  ٔوال، لك مسا ىل 

ىل مستوى  ىل جملسمك املوقر  العدا ٕالعطاء رٔهيم ومن مت سنحي 
ٔن مقنا  ي مع قانون املسطرة اجلنائية، بعد  ٔوىل مث الغرفة الثانية لنهن الغرفة ا

  . لنحسم هذا املوضوعبتغيري كثري من النصوص فهيا 

تعامل الوسائط إاللكرتونية يف ٕاجراءات  -  س داد مرشوع القانون املتعلق  ٕا
ال اجلنايئ  :التقايض يف ا

الل  ل الستعامل خمتلف الوسائل إاللكرتونية  ٔم ل التزنيل ا ٔ من 
ة عوى العموم ل ا داد احملامكة، : اكفة مرا ق ٕال البحث والتحري والتحق

ل جت ٔ ٔرض الواقع، من  ىل  رشيعية املرتبطة بتزني  ت ال اوز لك الصعو
ىل استكامل املشاورات حول مرشوع القانون املتعلق  لمت وزارة العدل 
ال اجلنايئ، ومتت  ستعامل الوسائط إاللكرتونية ٕالجراءات التقايض يف ا

ارشة مسطرة املصادقة، و  لحكومة قصد م ٔمانة العامة  ىل ا الته  اء ٕا قد 
ٔمهها رشيعية،  دات ال ة من املست   :هذا املرشوع مبجمو

ق واحملمكة ٕاىل استعامل  - ٕاماكنية جلوء النيابة العامة وقايض التحق
ٔو  ٔو الشاهد  ٔطراف اخلصومة  د  ٔ ع ٕاىل  يات االتصال عن بعد لالس تق
، مبا يضمن  ة ٕاىل ذ ضت احلا ٔو الرتجامن، لكام اق ٔو املرتمج  اخلبري 
ٔو  ٔمن  ٔو حفظ ا يات لكام اكن حسن سري العدا  لجوء ٕاىل هذه التق ا
اكامت اليت  لم ة  ت املمنو ، وذ بنفس الضام يض ذ ة العامة يق الص

ر؛ ٓ ، كام ترتتب عن هذه احملامكة نفس ا  كون فهيا احلضور ماد
ولية ع - ت القضائية ا ذ إال ح مرشوع القانون ٕاماكنية تنف ن ي

قة، تضمن حسن  د دق ية االتصال عن بعد ووفق ضوابط وقوا طريق تق
ليات التعاون القضايئ؛  تفعيل 

ارض القضائية وٕاماكنية  - لم يضمن املرشوع ٕاماكنية املعاجلة املعلوماتية 
س واكتب الضبط؛ ع إاللكرتوين للك من الرئ لتوق  تذييلها 

ل العديل، - داد مرشوع حتديث ومركزة الس ل  ٕا هذا هو املشلك د
دة  ش يف و ا د  بري، تيكون وا د املشلك  ل العديل، عند وا الس
لعيون  لو، خصو مييش حىت  ل كنو ش جييب الس زاد يف العيون،  و
لو، فميكن يطلبو يف  اولنا املركزة د ٓن  ل العديل، ا وجييب لنا الس

لمحمك ىل املستوى املركزي ومييش  دة، ويتعطى لو  دة و ل و ة د
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ٔنه  ل العبث  د الشوية د ٔنه فهيا وا لعيون،  قل حىت  ذو، بال ما ي و
ش جييب د  قل الوا ٓن .. مع وجود وسائل التواصل يبقى ي ا ا ٓن اح وا

لمحمكة، يطلبو  قلش حىت  ش ما ي ٔشنو يه الصيغة املثىل  كنفكرو 
ال ٕاذا اكن عندو ا لس القروي يف يش قرية ويتعطى لو، واش نصيفطوه م

ىل يش صيغة  ، تنقلبو  ذوه ويعطيوه  نصيفطو لهذاك جملس القروي 
د  قل وا ل  70، 60ش ما يبقاش املواطن جيي وي ذ الس ش  لكم 

لية،  ا رو تعاون مع وزارة ا ىل الصيغ واش ند ٓن كنقلبو  العديل، فا
ىل سهلو  ش  ٔخرى  رو تعاون مع مؤسسات   املغاربة ذاك واش ند

يل تيكون بدون مربر  .التنقل ا

ل العديل - داد مرشوع حتديث ومركزة الس  :ٕا
ي هيدف ٕاىل  ل العديل، وا حت وزارة العدل ورش حتديث الس ف
ة من إالشاكالت  تت تطرح مجمو ل العديل اليت  ظومة الس مراجعة م

د املوضوع مطروح، م  ادي جني لوا ال يف ىل الصعيد العميل، وهنا 
اية وانتوما تتعرفو لك  ٔو ج ة  د اجلن د دار وا يكون وا ل العديل  الس

د  3عقوبة جتاوزت  ل العديل، من بعد وا ٔشهر تتكون مس يف الس
عتبار، راه ما عندها حىت معىن، ما دام عند  ر رد  مييش تيد املدة 

د  فذها(l’ordinateur)وا ت وت حيث ، وما دام تنعطيو التعل ، ف
عتبار  ر رد  ٔخرى، ند ل حىت جرمية  س د املدة قانونية وما  تدوز وا
ادي جيي يقدم الطلب ومييش عند احملايم ومييش عند  الش  تلقائيا، 

ليه البحث؟ تلقايئ ذاك اليش رو  سىن الطلب ويد ٕاىل اكن . القايض وي
امني وال  5صايف دوز  ٔو دوز  ٔنه ما  3سنني  دارش سنني حسب النص 

ش مييش ميكن لو خيدم، ميكن لو  ٔخرى صايف نفكو املغاربة،  يش جرمية 
ٔن املهم هو مايش  ديد،  اته من  ر ح شتغل وميكن لو مييش يد مييش 
لو خص حتيد  لو، ٕاىل بغييت إالدماج د وه فقط، نعيدو إالدماج د نعاق

لو نطويو ا مثن د ٔدى ا  ٔ مثن، دار اخلط ٔدى ا مللف، نقلبو ليه يش حمك، 
لو ٔخرى يف احلياة د ة  ا   .ىل 

ىل  يل  ع دا الل عقد اج مت الرشوع يف تزنيل هذا الورش من 
شلك  ل العديل  ظومة الس شخيص وضعية م مستوى وزارة العدل ل

لني يق املتد ات مع  ق، تلته اج   .دق

 :تطور وتنظمي ماكتب احملجوزات -
ة لنا مش اع طار ٔدوات إالق مت جحز سيارة هاذ  ٔنه ت بري، وهو  لك 

ٔصفر زعامك  رو معدن  هب وال ماكنة، تيد ل ا ة د ا وال تيحجزو يش 
ىل ما ت  هب،  لمحجز راه ا قى ذاك اليش .. وٕاال تتديتدي السيارة  ت

ر السيارة يف  ه ذاك اليش تيغرق، تد يف كتابة الضبط ٕاما تطيح الشتا وف
رو .. مهنا املوطور وهزو مهنااحملجز ما تتلقهاش تتلقى هزو  ادي ند فقلنا 

كون حتت السلطة  اع و يل تبقى جتمع هاذ وسائل إالق د املؤسسة ا وا
ال، ٕاىل اكن  خصصة يف هاذ ا اين م كون عندمه م ادي  ة، وهذا  واملراق

ة  ا ر، اكن يش  كون فالفرجييد ر  كون يف لفرجييد ة خصها  ا يش 
ة كون حتت املراق ش تضيع يش  خصها  ش ما ميك ة،  كون حتت املراق

قى املواطن تيوصل حملمكة النقض بعد  ٔنه ت ٔخرى،  ة  سنني  10ا
راقب هذاك احملجوز،  اف  ست ٔو حممكة  ٔنه حممكة النقض  تيطلب 
ة الوضعية  ان ن ٔح ان، ولكن بعض ا ٔح ل ا ان تيلقاو يف  ٔح بعض ا

يل اكن فهيا هاذ وسائل إالق  ة ا رو مؤسسة مستق ومراق غينا ند اع ف
تبعون فهيا   .وم

كون هاذ اليش ٕاال ٕاىل كنا ش  ل .. ما ميك رو البالن د ث تند من ح
ٓش  شوفو القضاة  رو احملامك هاك، احملمكة خصنا  احملمكة ما نبقاوش ند
ٓش خصهم،  شوفو كتابة الضبط  ٓش خصهم،  شوفو احملامني  خصهم، 

 ٓ ين، شوفو املعتقلني  متيش ت اد  د دفرت التحمالت  ر وا ش خصهم، وتد
روه  ىل احملمكة وتند د التصور  د القضية تيدوز عند وا ا عند وا اح
شفو احملامني ما در هلم فني جيلسو،  روه، من بعد تنك ا تند فني ما مش
ش، فقلنا هلم اع ما اكي حو، هاذوك وسائل إالق ر  القضاة ما در هلم فني 

عتبار  ذو بعني  عتبار منشيو لك يش نتالقاو معهم،  ذو بعني 
كون  ٓش خصو  د دفرت التحمالت، لك حممكة  رو وا هلم وند املتطلبات د
ٓه اخلرباء ما  ل احملامني،  ش نقابة د ٓه راه ما در و،  فهيا، مايش حىت نب

دات  ملسا سمى  قاو، ود عند ما  يل صوبناش هلم، وت عيات ا ج
كون عندي  بري يف جمال املعتقل الطفل، خص  عندمه وىل عندمه دور 
كون عندها  لمحمكة خص  لت  ٔو حضية، املرٔة ٕاىل د عية  دة اج مسا

عية دة اج ش عندها مسا عية، ٕاىل ما اك دة اج   .مسا
يل تنعطيو يف ٕاطار التاكفل  منوذج، هذاك املبالغ ا د ا غنعطيمك وا
رفع دعوة وشوف واش عندها  عي، تيخصها متيش عند احملايم و ج

ميشيو سمحو فهيم و   .احلق، بعض خطرات ت
ث تيوقع الطالق  عية، من ح ج دة  ٔن املسا يل مفروض هو  ا
جيي عندها امللف تلقائيا، تدرس امللف، يه تتقرر واش هاذيك السيدة 

ر له ة تد ة ذيك السا ة، ٕاىل حمتا ن حمتا ا إالجراء وتعطهيم لها، ما اك
ٓخر املطاف  ش يف  نة تدور يف احملمكة  الش تبقى ذيك املرٔة مسك

  .درمه 1200و 1000نعطيوها 
ليمك،  ش ما نطولش  ا  ٓن اح ىل مستوى بناء وجتهزيات احملامك، ا

ٓن دشنا يف  ل مين يف 2020ا يل ق ر ا  22، 2020، دشن السيد الوز
د،  9، 2021بناية، يف  وف ٔن اكن  ت  هتت  14بنا مرشوع د ا

لو،  ٔشغال د هتيئة يف طور إالجناز،  38ا مرشوع يف  30مرشوع البناء وا
رو  ش حناولو ند راسة وكنضغط  هاذ السنة، ) le maximum(طور ا

ٔرضية ٕاىل  14 سوية العقارات ملنح بقع  مرشوع يف طور التدبري العقاري، 
  .ٓخره

لهيا وضامن  ٕاضافة ٕاىل افظة  لم ت  ٔن هاذ املشاريع، هتيئة البنا
  .اسمترارها
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 ، ا ل ا ٔرسة د ، قادينا حممكة ا ا ل ا لينا احملمكة د ٓن  د ا
ل طرفاية، راه عينا  رو احملمكة د ادي ند ل ٕان شاء هللا  ٔسبوع املق ا

هيا، السلطة القضائية  يل غميشيو  سىن تعني لنا املوظفني املوظفني ا كن
ن  ٔن تيقول  اك ن ملف  200وال  100القضاة  ملف، تنقول هلم ٕاىل اك

ش يقلب  قل  ش ي دها لو، املواطن ما ميك د املواطن حقو هذاك و وا
هتيو من هاذ املوضوع  ش ن قل عند املواطن،  يل ت ، العدا ا ىل العدا

د  ٓسا الزاك وو هنيؤو ف ٓن راه  ٓسا هذا، وا رو حممكة ف ش ند احلل 
ل  و احملمكة د اديني نب ليون، و ٔو  ل  رح ٔوالد  الزاك، القايض املقمي ف

يل كتعرفوها اكملني ل املراس ا يل وقعت فهيا القصة د   .رودانت ا
ر العدل،  ٔ وز ة القانونية؟  هيا من الناح ر  يف غند وما عرفت 

ر؟ الاكتب العام صيفط رسا ليا  ية، هاذي ٕاجراءات، يك غند س الب رئ
ٔسس العقار خصين الرسا نصيفطها لنائب  ش ن هاذي ٕاجراءات، خصين 
ن جوج  رودانت، وافق ومتت العملية، د اك ل  ية د ل الب س د الرئ
رهاش، ٕاىل درهتا تيقولو  ر هاذ إالجراءات وٕاما ما ند ل احللول، ٕاما ند د

الش تتصيفط لوهيب رو ليه؟ القانون   ٓش غند ية  س الب ؟ وهيب رئ
الش غتحيدو ليا؟   يعطينا احلق 

ه املرشوع  ر ف ش ند ه  لمحمكة وما در ه  نيا، هاذ العقار در و
ادي نعاودها  ٓن  لمحمكة، ود ا ه  يل، در ال د ه الف ر ف يل وال ند د

رودانت ب احلفظ يف  ر مك ٔنه بغيت ند ٔخرى،  رو مرة  الش غند  ،
ت و ه فزتن ٔن در رودانت؟  ب احلفظ يف  ت ) l’humidité(مك

ه  كوش ف يل ما  ىل يش ماكن ا ، )l’humidité(لينا امللفات، تنقلبو 
ٔن  ٓخر يف ورزازات،  د  رو وا ورة وغند رو فزا ى املوضوع، وند هت وا

رو ري ماكتب احلفظ غند لحفظ،  رو ماكتب  ش ند ني  مه صغار، حمتا
رو احلفظ ٔنه .. ٔن د غند كوش فهيا حممكة؟  رودانت ما  الش  و

رودانت؟ ر العدل من  ر العدل وز   !وز
ىل  - ة  داث ماكتب الوا بري يف تعممي ٕا شلك  ٔن الوزارة اخنرطت  كام 

ل احملامك، قصد توفري خمتلف اخلدمات؛   صعيد 
زويد املرافق القضائية؛ -  تعممي و
ٔطفال حضا العنف، ختص  - ساء وا ل لتكفل  حملامك  يص فضاءات 

لفضاء  سمى  هيم ما  ٔطفال در  ة، ا دمات لهذه الف تؤمن ٕاسداء 
ٔطفال،  ل ا ٔلعاب د ه ا ب ف د املك هيم وا ت  د الب رو وا ٔزرق، كند ا
يناقش معامه ٔو السيد ويل امل  هيم السيد القايض  سمتع   ش ٕاىل بغا 

ا كناقشو فقانون  ٓن اح ٔطفال، وا ل ا يل هو جمال د ال ا د ا فوا
لينا فقانون املسطرة اجلنائية، من  2املسطرة اجلنائية  ة  ٕاشاكالت مطرو

س  امكو، واش رضوري القايض يل يت يل  داث هوما ا ٔ كونو ا ث  ح
ة النفسية  لرا شعر  ش الطفل  ادي  كون لباس  ٔو خص  لباس  ا

ل د ٔنه يد طقو القايض واش ميكن  س لو وميكن لو يتلكم؟ واش ٕاىل ك
ة ويتلكم  لرا شعر  ش الطفل  ادي،  شلك  س  لباس الرمسي وال يل

يناقشوها لجنة و ا كناقشوها فا ٔسئ اح   ..حبرية قدام القايض؟ هاذي 

  :ملف النيابة العامة إاللكرتونية -
يجي احملرض لنظر خلصوصية النيابة العامة، د ٓن النيابة العامة   ا

ٔودي ال، احملرض مييش عن طريق وسائل االتصال  ويجي املعتقل، قلنا 
ٓن  ليه، وا ش يطلع  ل  ش يوصل عند ويل امل ق إاللكرتوين 
يل ما  د القضية، اكينة جرامئ ا رو وا ش ند اولو فاملسطرة اجلنائية  كن

يقدمومه لويل امل الش  ، صيفط لو احملرض وٕاىل  ! ؟كنفهمش  ساه
سمتع  ٔن نقدموه ليه يفرج عنه، ٕاىل بغا  يض ب ٔن هاذ اجلرمية ال تق تبني  ب
لي وجتيبو  ل حبال ويدوز ا ٓنذاك من بعد، ولكن جييب الرا سمتع ليه  ليه 
ا مسيهنا  يل تنعرفو واح ال ا فالصباح راه ما عندها حىت معىن، حبال م

ٓن ما " الراف"هيا تنقولو " الراف" سمتع لو، ا فر الرشطة  يديك 
ٔنه ما يفوت معه  بري، ولكن بغينا حنددها فالقانون، قلنا  شلك  ش   4بقا

ل  ليه دا ليه ولكن يفرج  ط ويبحث  ر لو التنق ل السوايع، جييبو ويد د
ل  من الوطين  4ٔ ٔ ر العام ل ل السيد املد ه د ٔن حىت التو ات،  سا

ت هاذيسعى  رتام هاذ احلقوق وهاذ احلر   .حنو ا
فرتايض ومسيناه  ب  لنيابة "فقلنا هاذ املك فرتايض  ب  املك

، تدبري ملفات النيابة العامة حسب نوع القضا والتخصص، تدبري "العامة
ت،  ت والتعل طاق من طرف قرارات النيابة العامة وإال س حمارض 

  .ةلكها بوسائل ٕالكرتوني
روها يف  ٔكرث وند وها خصنا نطوروها  اكينة احملامكة عن بعد، رامك شف
ٕاطار القانون ونضمنوها يف ٕاطار القانون، ولكن غنقول ليمك رٔيي يف مجيع 
كون احملامكة حضورية، هاذي حقوق املهتم، خصو جيي  ٔن  ٔحوال جيب  ا

يتحمكو و  شدو الاكمريا  ث تيكون عن بعد ت اش غيبغي يتلكم، من ح
ث تيكون فاحملمكة حىت القسامت .. ما يعطيه اللكمة ! يعطيه اللكمة؟ ح

كون وسي  هيا  لكم ميكن  ش ت ع القايض، حىت الشلك  و كتق ل و د
ارض معه، ميكن يف  لو  اع القايض، وتيكون معه احملايم د من وسائل ٕاق

طمئنان شعر    .ٔي حلظة يطلب رٔيو، ميكن يتعامل معه ميكن 
كون فقط  -ٔ كنقول هلم  -ن بعد فقط ع ة  ا عن بعد فقط عندي ق

اهزش اهز وال ما    .لتجهزي امللف، واش امللف 
ٔن هذا احلق  كون حضوري  لمحمكة، خص  لمناقشة، جنيبوه  اهز 

  .رشط من رشوط احملامكة العاد
ذ إاللكرتوين ارية : التنف ها البارح يف احملمكة الت ل هذه العملية در د

ة احلمك عند  س ٔخرى،  ار البيضاء، د خصنا منشيو فهيا يف احملامك ا ا
لو، هذاك الرمق  د احلمك، ) la clé(احملايم الرمق اخلاص د لو تيطلب وا د

وب يف امللف وتيصيفط   شوف واش هو ت هذاك اكتب الضبط ك
ذ  ر طلب التنف ٓنذاك يد نفس  يف) au même temps(احلمك، ميكن لو 

يحرر يل  ح امللف .. الوقت، ويصيفطو مع احلمك اكتب الضبط ا يف يل  ا
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ارو احملايم،  يل اخ ىل املفوض القضايئ ا يبعثو ٕالكرتونيا  ذي و التنف
ذ ورد الفلوس ر التنف   .ومييش يد

ىل  ادي نعمموها  ارية  ار البيضاء، احملمكة الت ها يف ا ٓن در د ا
ارية د ادي احملامك الت ن  ش نطوروها، وٕاذا جنحت لنا مز ل املغرب 

ىل احملامك لكهم   .نعمموها 
ش حيط  لمحمكة  ه مييش  ٔن احملايم ما بقاش مطلوب م ٔكرث من هاك 
ٔو  لو  رة د ت يصيفط املذ ٔنرتن ، ميكن لو عن طريق ا رة وويطبعو  مذ

ة، ما اك لبطاقة البنك لو وخيلص  تا د ف قل املقال  ش الش ي ي
ام يف احملامك وكذا ر الز ور .. ويد ٔن احملايم ا ش يرتافع،  مييش  احملايم 

ادي   ٔ ٔنه هبذه املس لو، وقلنا  ٔسايس هو املرافعة عن املولك د لو ا د
يق يف احملامك،  كوش  ا  ام ما  ٔمور، حىت ذاك الز ل ا ة د سهلو مجمو

ال كون لكيش احملايم  ر إالجراءاتادي  لو ويد ب د   .س يف املك
رو احملامكة هبذه الطريقة، هذه الطريقة شفهتا  ٔننا نوصلو ند مل  عند 
رة يتوصل هبا  رة واملذ لقايض املذ ولية، كتبعث  يف احملمكة اجلنائية ا
يتلقى اجلواب  ٔطراف، ومن بعد  عهثا من ا ٓنذاك ملن س القايض، هو يقرر 

يكون امللف ئق  حىت  سمل الو ي ش  اصة  لسة  ر  يد اد  اهز 
ت، وكذ  ٔنرتن يل توصل هبا عن طريق ا يقارهنا مع الصور ا الرمسية، 

ادي نصدرو حمك ى وراه و هت لقضاة ا   .يقول 
ايم الوقت  لم كونو رحبنا  ادي  ٕاذا استطعنا نوصلو لهذه املر هذه 

ام  لمحمكة، يف ورحبنا الرٔي العام ما بقاش ذاك الز ادي  ل احملايم،  د
يحتاج كذ مايش فقط يف هذه .. الطرقات والسيارات وكذا وهذا 

و قرص  ت، خص حىت احملامك جنمعوها، خصنا نبقاو نب ٔنرتن ل ا القضية د
ٔرسة،  ارية وإالدارية وا اف والت ست بتدائية و العدا فهيا احملمكة 

دة  ، ٕاىل استطعنا لكيش يتجمع يف بالصة و كون قرص العدا ش 
ش  ار البيضاء ومرا ط وا ٔقل يف املدن الكربى، الر ىل ا روها  ند
ل العمل  بري دا د العمل  ا وا كونو حقق ادي  دة وفاس  ر وو ٔاكد و

شتغلو يف هذا املوضوع ا ت   .القضايئ، واح
ٔطر املهندسني ح  ٔ شفت البارح ا ٔطر واملهندسني،  سبة ل ث ل

ٓن اكينة معلية . ندس 20بعثو يل السؤال طلبت لقاء معهم، عند يش  ا
لهيم وهاذ  سهر  ادي  يل  ل التجهزي ا ر د يار املد ندس هوما  20اخ

عوه 2لك  ي يتلكفو مبرشوع و   .ندسني 
د يف وزارة العدل،  ل الشباب ج ة د مو د ا قة عند وا يف احلق

ٔك ٔكرثخص تعطى  فرصة  ش خيدم    .رث 
ٔ يف انتظار  ري رؤية رسيعة وشام حول هذا املوضوع هذا، و هذه 

  .ٔسئلتمك حملاو اجلواب عهنا
  .وشكرا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ىل اجلواب ر،    .شكرا، السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
قل ٕاىل ر، ن ٔراد ذ بعد جواب السيد الوز ب ملن    .التعق

ٔحرار بات ٕالعطاء اللكمة لفريق التجمع الوطين ل تح التعق ٔف هل : و
ٔحرار؟ مس فريق التجمع الوطين ل ل  د   هناك من م

شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة السيدة فاطمة احلساين   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،السيدات والسادة امل    س

ر،   السيد الوز
تمك  ٔنه سيكون خللف ٔن لنا اكمل الثقة ب ىل  يد  ٔ لت لن تفوتين الفرصة 
رب  داثته  ىل تدبري هذا القطاع، مبا يضمن  لغ  ر  ٔ ة  القانونية واحلقوق
متع  ات ا سنة احملامك خبلق فضاءات للك ف ٔ سيط مساطره و رمقنة وت

دالته وزاهته ٔيضا    .و
لسياسة اجلنائية، وٕاذ  مك يف شقه املتعلق  ىل جوا ٔشكرمك  بدوري 
ٔحرار تصور احلكومة لتطور وحتديث  مثن يف فريق التجمع الوطين ل
ه هذه  ٔصبحت توا ت اليت  د لت شخيصمك  السياسة اجلنائية، نعترب 
ىل معاجلة لك  لوضوح واجلرٔة، مما جيعلنا نطمنئ  السياسة قد متزي 

ٔع   .طاب اليت حتد من فعالية السياسة اجلنائية وجناعهتاا

ر احملرتم،   السيد الوز
ون السياسة اجلنائية يف شقها املوضوعي تعاين من تقادم  نتفق معمك يف 
ية اليت  ٔم لهيا املقاربة ا لهيا بناؤها، واليت طغت  د  ٔسس اليت اس ا

ات من القرن املايض، هذه امل الل الست قاربة اليت جعلت اكنت سائدة 
رة التجرمي  ساع دا ٔدى ٕاىل ا ىل لك يشء، مما  هتا  و متارس رقا ا
ت الفردية وال تلحق  رتبط مبامرسة احلر سيطة  د  ٔفعال  والعقاب ٕاىل 

متع   .ٔي رضر 
لب  ٔ ٔصبحت  هتا ف ة تضخم النصوص الزجرية وش واكنت الن

ضيات زجرية و  رشيعية تتضمن مق ٔدى ٕاىل النصوص ال عقابية، وهو ما 
ة تناهز تقريبا نصف  ف ك ىل احملامك  دد القضا الزجرية املعروضة  ارتفاع 
لب هذه القضا تتعلق بقضا من  ٔ ٔن  ، واحلال  القضا الراجئة سنو

ارج نطاق العدا اجلنائية، الس مببارشة مساطر بدي   .املمكن معاجلهتا 

ر احملرتم،   السيد الوز
دم إ  ٔساسا يف  ىل  ن مظاهر حمدودية السياسة اجلنائية احلالية تت

زايد  ٔمام  شارها، الس  ٔقل التقليص من ان ىل ا ٔو  احلد من اجلرمية 
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زة  ٔ هودات اجلبارة اليت تقوم هبا ا شارها، رمغ ا معدالت اجلرامئ وان
ٔن ارتفاع معد ة، كام  ل حماربة الظاهرة إالجرام ٔ ية من  ٔم الت العود ٕاىل ا

سائلنا مجيعا عن  درات  لرسقة والعنف والنصب وا إالجرام ف يتعلق 
ٔمن وحامية  ت ا ة حتد ة العقاب وفعالية السياسة اجلنائية يف موا جنا

  .املواطنني من شبح إالجرام
يضاف ٕاىل مظاهر حمدودية السياسة اجلنائية احلالية، كام تفضلمت، همينة 

عتقال طق  اوز  م سبة اليوم تت ياطي، ال د %47ح سبة  ، هذه 
ر احملرتم،  ياطي، كام تعلمون السيد الوز ح عتقال  ٔن  مقلقة، الس و
ٔن  االت حمدودة، والغريب  لجوء ٕاليه ٕاال يف  ايئ ال ميكن ا تدبري است
ٔخرى، رمغ تعدد املناشري  زايد مسمتر من سنة ٕاىل  سبة يف  هذه ال

اليا عن رئاسة النيابة العامة حول الصادرة  ٔو  سابقا عن وزارة العدل 
ياطي ورضورة عقلنته ورشيده، ويه  ح ائية لالعتقال  ست الطبيعة 
ى السلطات القضائية املوول لها  عتقال  دة  رسيخ عق ت  ظاهرة تث

ال ة القرار يف هذا ا   .بصالح
عتقال ٔن معاجلة ٕاشاكلية  ،  ومن املؤكد  كون سه ياطي لن  ح

قة وواحضة،  ة دق ف ك ى النيابة العامة  يد سلطة املالءمة  ما مل يمت تق
ست  ذ السياسة اجلنائية ٕاىل سلطة مستق ل مة تنف ٔمام ٕاسناد  الس 

  .يه السلطة اليت تضع هذه السياسة

ر احملرتم،   السيد الوز
مثن  ٔحرار  حسبمك ملرشوع القانون ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل

س من  ىل بعض التعديالت اجلزئية واملعزو ل رص  ونه اكن يق اجلنايئ، 
ٔعطاب اليت تعاين مهنا السياسة اجلنائية يف جوهرها،  ٔهنا معاجلة ا ش
عية يف التعامل مع مدونة  لتايل جيب القطع مع سياسة احللول الرتق و

نتقادات ٔن  اليت مت توجهيها ٕاىل قرار السحب  القانون اجلنايئ، معتربن 
امجة  د  بعة من دوافع سياسوية، هدفها الوح كون  ٔن  ور ال تعدو  املذ

هتا د ام اكنت  ٔمهيهتا و ام اكنت  ة    .القرارات العموم
زتال ٕاصالح القانون اجلنايئ  غي ا ٔنه ال ي ىل  ، نؤكد  ىل ذ لرد 

ٔو بعض النقط، وٕامنا ي  دة  كون هذا إالصالح معيقا يف نقطة وا ٔن  غي 
اد  ائية  ة ماسة ٕاىل سياسة ج ا اكمال، لكون بالد اليوم يف  م
ت  طور، يضمن التوازن الالزم بني احلر ايئ م الل قانون ج ديثة من  و
ىل التطور  اما  س لمجمتع، ا ٔمن العام  طلبات حامية ا واحلقوق وم

ولية لبالد يف جمال ووفاء  2011احلقويق املكفول بدستور  اللزتامات ا
سان   .حقوق إال

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ٓخر؟ ل  د   هل هناك من م

شار ٔحرار، تفضل السيد املس   .فريق التجمع الوطين ل

شار السيد عبد  لاملس   :إال لف
س   .شكرا السيد الرئ
ر   .شكرا السيد الوز

ٔحرار ٕاال سعنا يف فريق التجمع الوطين ل مك يف ال  مثن جرٔ ٔن   
امك اليت  لم مثن تصورمك ٕالصالح الوضع احلايل  شخيص وضع احملامك، كام 
دم مالءمهتا ملزاو  الية و ستق هتا  هتا ومن تواضع بنا تعاين من تقادم بنا

  .املهام القضائية
ٔكرث من  ملدن اليت هبا  لعدا  ر، مع بناء مجمعات  حنن، السيد الوز

ىل مرافق حممكة،  ديثة، وتتوفر  كون ذات مواصفات هندسية ومعرانية 
ال وملتطلبات مزاو املهام القضائية،  ستق ات  ستجيب حلاج ة  اكف
ت احملامك يف نفس املدينة  ش ٔهنا معاجلة مشلك  معات من ش هذه ا
ريها، فٕانه  ش و ار البيضاء ومرا ط وا لر ٔن  دها، كام هو الش وتبا

 رحب رهان القرب ومتكني املتقاضني من تفادي عناء التنقل وضياع سامه يف
  .الوقت

امك  لم ت املتقادمة  فقون مع تعويض البنا ر، م ٔننا، السيد الوز كام 
ت  ىل غرار البنا ديدة، الس يف املدن الصغرية واملتوسطة،  ت  ا ب

هنا من  الل املدة السابقة ومتك الوسائل املادية املنجزة بعدد من املدن 
رشية الكف ملزاو العمل القضايئ يف ظروف مالمئة مرحية، مبا يضمن  وال

دمات العدا   .رتقاء بظروف الولوج ٕاىل 
حملامك، سواء مهنم  حنن كذ بتحسني ظروف العمل مجليع العاملني 
ٔو موظفي وموظفات كتابة الضبط، فالبد من  السيدات والسادة القضاة 

ب مستقل للك قاض، والبد ٕاذن من توفري مضاعف ة اجلهود لتوفري مك
عتناء بظروف العمل اخلاصة مبوظفي  لسات والبد من  ل ة  ات اكف قا
يب الالزم من وسائل العمل  لعتاد املك كتابة الضبط وجتهزي احملامك 
ذ  ة م ة وجنا رس ة ارتفاع جحم القضا وامللفات وتدبريها  الرضورية ملوا

سخها ٕاىل املتقاضني  ٔحاكم وسلمي  اية حترر ا   .سجيل القضا ٕاىل 
ٔساس يف  ر، لنئ اكنت إالدارة القضائية تعترب جحر ا لكن، السيد الوز
لعدل،  را  مك وز ٔن هذه إالدارة ختضع لسلطتمك، بصف لام   ، دمات العدا

ه املهام القضائية، حتت سل ٔن احملامك تبقى فضاء متارس ف ٔخرى ويه ٕاال  طة 
ر  رخي استقاللية النيابة العامة عن وز ذ  السلطة القضائية، وذ م

  .العدل
دماهتا القضائية يتوقف  رتقاء بوضعية احملامك وتطور  ٔن  ومن املؤكد 
دة التدبري إالداري والقضايئ  اكمل السلطتني معا وتعاوهنام لضامن و ىل 

شاور وال  مة تتطلب ال امك، ويه  ٔفق لم سيق املسمتر، الس يف  ت
لسنا املوقر د املصادقة مب ذ قانون التنظمي القضايئ اجلديد املوجود ق   .تنف

ر احملرتم،   السيد الوز
ل الرمقنة  ٔحرار اجلهود املبذو يف س مثن يف فريق التجمع الوطين ل
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ممي حملامك، وساند بدون حتفظ تصورمك الرايم ٕاىل مضاعفة هذه اجلهود لتع
دمات العدا كفل تطور    .الرمقنة، مبا 

مج  ر مج الرمقنة  ر ون  اه ٕاىل  ن رة  ويف هذا إالطار، نود ٕا
ات والتوقفات اليت  مي، تفاد لالنقطا ع والتق سمترارية والت يتطلب 
ة  ف ك ٔسباب خمتلفة  ٓخر،  حملامك، من وقت  ع القضا  يعرفها تطبيق ت

ٔن تعممي الرمقنة يتطلب معاجلة إالشاكالت حتد من ال  ه، كام  اة م نتاجئ املتو
نتقال الشامل وسالسة  لني يف جمال العدا و خنراط مجيع الفا املرتبطة 
من التعامل الوريق ٕاىل التعامل الرمقي؛ وهنا البد من حتفزي السادة احملامني 

ليات اشتغاهلم  ىل تطور  دي العدا  خنراط وخمتلف مسا الل  من 
مج الرمقنة املندمج ر   .إالجيايب والرسيع يف 

ب مقاومة هذا إالصالح، وٕاما  س كون سهل املنال ٕاما  ٕان الهدف لن 
ل  يل عن طرق العمل التقليدية والتفا لت دم استعداد البعض  ب  س
ادة يف  ٔن احلكومة احلالية  ٔكدون  إالجيايب مع إالصالح، ولكن حنن م

نتقال سب ره هتا وزارة  ٔهنا تضم من بني مكو ان الرمقنة، بدليل 
ون لك  ر، ستوا مك، السيد الوز ٔ ىل  الرمقي، وهو مؤرش قوي 
ٔن الهدف  اح،الس  ٔماممك هبذا اخلصوص بن ة  راهات املطرو إال
ىل يف  ىل خمتلف مظاهر اخلدمات القضائية يت املتو من تعممي الرمقنة 

ة و  ق الرس ٔمن حتق ة، ويه مواصفات جوهرية لضامن ا ا الفعالية والن
تلفة ٔبعاده ا   .القضايئ ب

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

يق عندمك  ٔصا واملعارصة،  ب لفريق ا   .دقايق 2التعق
شار احملرتم   .تفضل، السيد املس

س يل السيد الرئ   .امسح ا

ٓيت م شار السيد كامل    :كاملس
س،   السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
ر،   السيد الوز

كون  و احملامك ورممومه و ن نب د النقطة، هو مز ري نضيف وا بغيت 
ة  ر ا خصنا  كتابة الضبط وكون املسائل يف املستوى، ولكن اح

ٔعامل، وم ال  ن ر ٔن اك ارفني ب ٔنمت  ٔوىل نفسو احملامك، نفسو احملامك، و يل ا
ة كون الرس كون القضاء و ٔعامل خص  ل ا اخ د غي تقاد م   .ش ت

د  ل التحكمي تعطيوه وا مك ذاك مرشوع القانون د ا تنطلبو م ٕاذن اح
ش  ة وتيعاون احملامك  ه الرس ارفني انتوما التحكمي ف يف  ث  ٔمهية، ح ا

فس   .ت
  .وشكرا

س اجللسةا   :لسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ٕاذن ة عندمك .. ما بقاش راغب يف التعق   .شكرا.. دقايق 2ق
ب لتعق ٔصا واملعارصة  مس فريق ا س  لسيد الرئ   .اللكمة 

  .تفضل

شار السيد املرابط امخلار   :املس
س،   السيد الرئ

ٔساسية،  ىل رضورة ٕارساء قمي  ر احملرتم،  نتفق مجيعا، السيد الوز
ٔثناء ىل احملمكة تطبيقها  سري  يتعني  ٔساسا يف ت متثل  ٔدوارها، واليت  ا ب ا ق

د، ويضاف ٕاىل ذ رضورة  ٔو تعق ٔي صعوبة  الولوج لاكفة املرتفقني دون 
ىل املعلومة الاكم حول ٕاجراءات  متكني املواطن من حقه يف احلصول 
ة احلمك يف  س ه من  كون طرفا فهيا، ومتك ل القضا اليت  التقايض وم

ال معقو ٓ.  
ٔحصاهبا ري شتيك  االت  البا ما نصادف  ر احملرتم،  ٔننا، السيد الوز  

ب طول املساطر كام يه حمددة  س من البطء يف ٕاجراء التقايض، ٕاما 
ة لضعف الوسائل  ٔو ن عوات والطلبات،  ت ا ، نظرا لتعدد شاك قانو

اصة ف يتعلق مب دمات ممتزية،  رشية الكف بضامن  ال املادية وال
ث تلعب مؤسسة كتابة الضبط واملهن القضائية  ذ، ح التبليغ والتنف
ٔن سري  ٔمر، و ق التواصل ما بني املعنيني  رزا يف حتق دة دورا  املسا
ا إالدارية  ا ىل مدى قدرة كتابة الضبط من ٕاجناز  لقضاء يتوقف  احملامك 

ىل مسك امللفات ٔيضا احملاسباتية والعمل  لشلك  والقضائية و وتنظميها 
ٔحسن الظروف ٔداء وظيفهتم يف  ي ميكن القضاة من    .ا

ىل  ىل رضورة توفر احملامك املغربية  ٔن نؤكد  ومن هذا املنطلق، نود 
ٔهنا توفري  ٔدوات العمل واملعدات اليت من ش الوسائل الرضورية من جتهزي و

دة لالشتغال وحتسني جودة اخلدمات   .ظروف ج
ٕالدارة القضائية، ويف نفس السياق، ن ال  ستق شري ٕاىل واقع  ٔن  ود 

سامه به يف الرفع من جودة العمل القضايئ  هنا، نظرا ملا قد  واليت جيب حتس
ة  ي يتطلب اختاذ مجمو ٔمر ا لمتقاضني، وهو ا وتطور اخلدمات املقدمة 

ٔمهها ٔهنا تعجز إالدارة املركزية لوزارة العدل و   :من التدابري، ال نعتقد 
ه املتقاضني ٕاىل املصاحل  ٔوال، شور اليت تو جتهزي احملامك بلواحئ ال

ا؛ رغب يف ٕامتا ٕالجراءات اليت  امه  سري معلية ق ل ت ٔ تصة من   ا
ات اخلاصة نيا،  يا ح اص ذوي  ٔش داث ماكتب خمصصة ل ٕا

اقهتم؛ ة ٕا ي يناسب در لشلك ا ل التواصل معهم  ٔ  من 
ٔمازيغيةالعمل  لثا، لغة ا دمات التواصل   .ىل توفري 

ي  ر احملرتم، فه لسياسة اجلنائية، وكام تعلمون، السيد الوز ف يتعلق 
سعى ٕاىل تطور  ول  لب ا ٔ ا فٕان  سان،  مقرطة وحقوق إال مرتبطة 
ن  ىل الصعيد متع  سياسهتا اجلنائية مبا يالمئ التطورات اليت يعرفها ا
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عي  ىل املستوى الفكري ج ٔثري  صادي، وما يصاحهبام من ت ق و
ٔن حتدث  ٔهنا  جتاه ٕاىل ٕانتاج قمي جممتعية، من ش ي يؤدي ٕاىل  لشلك ا
عتقال  رشيد  تغيريا يف املنظومة القانونية الزجرية؛ يف هذا إالطار فٕان 

ذ السياسية اجلنائية ياطي يعترب حمورا مركز يف تنف   .ح
ت ورمغ ا ٔولو ياطي مضن  ح عتقال  ملاكنة اليت حظي هبا موضوع 

لني يف حقل العدا اجلنائية مازال يثري  ٔداء الفا ٔن  السياسة اجلنائية، ٕاال 
رب  رتفع ليصل يف هناية شت ئت  ه ما ف س ٔن  اصة و نتقاد،  ري من  الك

ٔعطت اخنفاضا يف%45ٕاىل حوايل   معدالت ، فرمغ اجلهود املبذو واليت 
ث اخنفضت ٕاىل  ياطي، ح ح يف هناية شهر مارس % 37عتقال 

ىل سري العدا معوما 2019 ورو  احئة  ٔفرزهتا  ر اليت  ٓ ٔن ا ، ٕاال 
ياطيني ح لسات املعتقلني  ىل تدبري    .و

ٔولوية  ه  ٔفراد جتعل م ياطي حبرية ا ح رتباط الوثيق لالعتقال  ٕان 
 ٔ شلك يويم لضامن هذه احلرية لتعزز قصوى جيب الت ىل استحضارها  يد 

دالتنا   .ثقة املتقاضني يف 
ة والسلوك  ٔفعال إالجرام ديد من ا ف مع منط  كام يتعني التك
لطرق إاللكرتونية،  يال  ح ٔساليب النصب و اجلنايئ، حبيث تعددت 

رب شباكت التو  رشت مظاهر التجرحي والسب والقذف وإالهانة  اصل وان
ٔي ص حلق يف حرية التعبري والرٔي ب عي بصورة ال متت    .ج

ٔصبحت  ول  لب ا ٔ ٔن  ر احملرتم، ب ويف املقابل، جند، السيد الوز
شلك  ٔفعال اليت مل تعد  روم رفع التجرمي عن بعض ا ائية  هنج سياسة ج

متع، واليت يه نتاج عوامل اج ل ا ٔمن دا ٔو ا عية هتديدا لالستقرار 
رشد كام حيددها الفصل  ل جرمية ال ل، م اوز ٕارادة الفا صادية تت  329واق

  .من القانون اجلنايئ املغريب
ٔهنا رفع التجرمي، وٕامنا  ش ٔمر  ٔفعاال ال يتطلب ا ويف املقابل، جند 

ليه يف املادة  ٔ تفعيل مسطرة الصلح اجلنايئ املنصوص  يض املس  41تق
امة من قانون املسطرة اجلنا ٔن القانون هنا اعمتد صيغة  ئية، مع العمل ب

ني،  سية فهيا عن سن ت احل زيد العقو لجنح الضبطية اليت ال  سبة  ل
شمل  ماكنية توسيع نطاق الصلح اجلنايئ ل ٕ ني جند دوال مسحت  يف 
ني، ولكن  اوز مدة سن سية تت ت  ة من اجلرامئ اليت تتضمن عقو مجمو

ة نظر  -ب يف بعض احلاالت جي ىل اجلناة يف  -من و شديد العقوبة 
ها  كون حضا غتصاب اليت  طاف و خ يل جرامئ  بعض اجلرامئ من ق
انة الثقة العامة  اص، وكذا جرامئ الرشوة وخ شلك  ساء  ٔطفال وال ا
ٔفراد  ىل نفسية ا ر سلبية  ٓ درات، نظرا ملا حتدثه من  جتار يف ا و

ىل متع  الل تقوية  وا ٔن حتقق نتاجئها ٕاال من  د سواء، واليت ال ميكهنا 
ل  ٔ اص يف شقه املايل من  ال الزجري وشلك  ذ يف ا قدرات التنف

و   .تعزز موارد خزينة ا
ت  ىل التفكري يف العقو ٔؤكد  ٔن  سعين يف هذه املناسبة ٕاال  وال 

ت السالبة انب العقو ذ موقفها ٕاىل  سبة لبعض  البدي لتت ل لحرية 

ة  ر ٔمهها ٕازا مساوئ السجن  اجلرامئ، نظرا ملا ستحققه من مزا 
متثل  ي نصبو ٕاليه  ٔن الهدف ا نية،  ة  ٔوىل وإالصالح اجلنايئ من  ا

لسياسة اجلنائية ات احلديثة    .يف رش التو
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل ضبط الوق شار    .تشكرا السيد املس

ستقاليل شار عن الفريق  ل، املس لسيد عبد القادر الك   .اللكمة 
لمنصة؟ ا ما اعطيتكش إالذن اليس عبد القادر، بغييت جتي    وا

ل شار السيد عبد القادر الك   :املس
﷽  

ر،   السيد الوز
ا ال ملناقشة لك احلي سع ا ت، فعال، موضوع السياسة اجلنائية ال ي

ىل احملاور الكربى يف موضوع السياسة اجلنائية ركز  ٔن    . جيب 
سحب القانون  ريا فعلمت  حتدثمت عن قدم النصوص القانونية، و
ره من ردود فعل، ال هنمت هباته الردود بقدر هنمت مبا هو  ٔ اجلنايئ، رمغ ما 

ٔنه إالشاكلية هو ال جيب  دثه احلكومة،  ي ست ٔن مضمون التغيري ا
ري املرشوع  راء  سيطة، إال ٔمور  د اجلنائية يف  حنرص القوانني والقوا
اوب مع  ائية تت دة ج ة ٕاىل قا ا والعالقات الرضائية، اليوم حنن يف 
متع يف التصدي لٕالجرام ولجرمية  اية ا متعية ومع  التحوالت والتطورات ا

دة اجلنائية مبا جيعل لك  لقا متع  ضان ا شعرون ومع اح لقضاء  املرتفقني 
متلكون  دة اجلنائية و متلكون القا متلكون القضاء و متلكون احملمكة و ٔهنم  ب

متع جها ا   .لك القوانني اليت ي
لتايل، فاكتظاظ احملامك، حتدثمت عنه ٔنه البدائل . و إالشاكلية اليوم وهو 

هيا، ج  دم تطورها ال جننح ٕا ىل  ىل قرصها و وح مفرط حىت املوجودة 
لتايل  ة، و عوى العموم اوى وعن طريق ا ات عن طريق ا لفض الزنا
ليه السيد  لكم  يفام  ة، ال الصلح اجلنايئ  عوى العموم ال بدائل ا

ستغلوهاش ستعملوهاش وما ت وفرة ما ت يل م شار ا ش ميكن حنلو  املس
ل لكيش يلتقي يف نفس احملمكة،  ٔنه املشلك د كتظاظ،  ل  إالشاكلية د

سيطة وال يف القضا ي .. ال يف القضا العامة، وال يف القضا ال اليشء ا
ٔساسية، وهو الشق الثاين يف السياسة اجلنائية  ىل مؤسسة  ينعكس 

  .وهو اجلانب العقايب والسياسة العقابية
شلك إ  ادة ٕانتاج اجلرمية  ٔساسية وٕا  ٔ ذن اكتظاظ السجون مس

لتايل ٕاماكنية التصنيف  ياطي يف لقاء دامئ مع املدان، و ح ٓخر، املعتقل 
ت والوسائل  ٔنه ما اكيناش إالماك وفرة،  ري م ل املؤسسة السجنية  دا

ٔن يه  لحرية،  لعقوبة السالبة  وح يف القضاء  ن هناك ج الطريق ٔنه اك
ادة النظر يف السياسة اجلنائية خصنا  ٕ لتايل  لقايض، و سبة  ل رس  ٔ ا
ري  التايل هذا موضوع، مايش  ادة النظر يف رؤية القايض ملسؤوليته، ف ٕا
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ٔطري،  ل الت ل التكون، د دة قانونية، بل موضوع د موضوع قانوين وقا
متع، ٕاذا بغينا لكيش ٔشنو بغينا من هذا ا ل  ٔنه  د ا  لسجن وا نديوه 

ٔنه تتكون  ٔو من العتاة  سيطة بعد ذ يصبح حمرتف  ىل قضية  ل  تيد
ٔخرى دا ات  د احملااكة مع ف   .وا

سائل املنظومة السجنية وتفرمل  ياطي  ح عتقال  ٔزمة  ٕاذن 
ٔن نؤطر  ٔنه ال ميكن  ل املؤسسات السجنية،  ٔهيلية دا الربامج الت

ني وهو يف اع  ي الس ٔمر ا ربوية وا رامج  ٔن يندمج يف  ياطي،  تقال اح
ساءلنا  ي ت ىل املنخرطني يف الربامج الرتبوية والتعلميية، اليشء ا يؤر 
ش  ٔطريية ٕاذا ما اك ٔهيلية والت ل هذه الربامج الت ٔشنو يه اجلدوى د
لسجون  القات حتفزيية بتفعيل قضا موجودة يف القانون املنظم  عندها 

يل يه  ! املسطرة اجلنائية؟يف  ٔ ا ٓن املس رشوط مازال، ا د  إالفراج املق
 ٔ ش ننفذو املس دة القانونية، ما قادري رف القا يف ٕاطار الرتف القانوين و
ٔطرو،  كونو وت ازة و رشوط، الناس شدو إال ل إالفراج املؤقت  د

ستافدو  ل السجن وما ت ازة الثانية دا ٔوىل وإال ازة ا ش من ٕاجراءات إال
  .حتفزيية

ادة النظر وربطه .. ، نعتقد موضوع العفو حىت موضوع جيب ٕا
 ، ت البدي ىل العقو ٔهيلية، ما نتلكمش  ل الربامج الت جلانب د كذ 
ت البدي ومازال ما  ت يف ٕاطار مسودات تقادمت هذه العقو نا عقو ج

ذ زي التنف لناهاش ٕاىل    .د
ت واملقد ت ال تعكس الرغبة يف إالماك لسجون، ٕاماك صصة  رات ا

ٔطري  ٔنه سب الت عتقال،  سنة ظروف  ٔ سنة الوسط السجين، يف  ٔ
، من  رشية لفائدة  2011سب ضئي راجع يف ختصيص املوارد ال ا يف  واح

يل  ٔطري يف الوقت ا سبة الت ىل  يل انعكس  ٔمر ا املؤسسة السجنية، ا
سبة  2011حىت لـ  2009من  ل ش ميكن نوصلو  د الطفرة  بدينا وا

امليا، اليوم عند موظف للك  و  لتايل هذه العملية ما  11املق جسني، و
ٔطريية اللها الربامج الت ٔديو من    .ميكن لهاش ن

ىل الرغبة يف  ادة إالدماج و ىل ٕا ش هنرضو  الومص اجلنايئ، ما ميك
ا عند فرامل قان ٔصبح معيقا ٕادماج السجناء واح ل العديل  ونية، الس

يل تيكونو يف  ٔنه هو الومص، ٕاذا اكن الومص هو ذاك الرشاطي ا قانونيا، 
ل السجناء سابقا اب د   .الك

ل ال  ش يد ٔهلوش  ٔنه ما تي ل العديل هو الومص  اليوم الس
لقطاع اخلاص، وال هذا لعمل، وال  ه .. لسياسة، وال  متع يعاق التايل ا ف

ادة النظر يف مرت عي، لهذا جيب ٕا لسجن ومرة بومص اج ني، مرة 
ليات  ٔنه هذي   ، عتبار كذ ل العديل ويف موضوع رد  موضوع الس
برية يف اجلرامئ، اجلرمية عندها  ٔن يؤدي فاتورة  متع  ادة إالدماج، ا ل ٕا د

لتايل خصنا لكنا حنتضنو ا عية، و صادية، فاتورة اج ن من فاتورة اق لعائد
ٔخرى ٕاىل السجون ٔن ال يعودوا مرة  م و دما ٕ   .السجن 

ٔ وزارة العدل،  ست مس ٔ السياسة اجلنائية ل ٔن مس ٔعتقد  لهذا، 

ش حنيدو  ه اجلرمية ما ميك يف نوا نع  ٔن يق متع جيب  ٔ جممتع، ا يه مس
سفك ا ٔننا س ا  ا هللا عرف لق يل  ٔن اجلرمية من هنار ا ماء ونفسد اجلرمية 

ر  ٓ يف نقلل من ا متع؟  يف نقلل من وقع اجلرمية يف ا ٔرض، ولكن  يف ا
مج  متعية، لهذا خص الرب متع؟ هاذي املسؤولية ا ل اجلرمية يف ا د

  .احلكويم اكن واحضا
ر، اكنت واحضة ولكن ما خصناش نوقفو  لمك، السيد الوز اللكمة د

ٔنه درت  ت،  ٔثناء عند طموح البدا ة والهدف  لربامج احلكوم مقاربة 
قي  ل التزنيل احلق كون عند الرشف د بداية لك والية، بغينا هاذ الوالية 
ٔن املواطن ما  ل حمامك مواطنة،  ، د ل العدا ل املنظومة د لٕالصالح د
ٔن  رتياح  لمحمكة تيلقى  مييش  لمحمكة، مليل  يبقاش خياف مليل مىش 

ٔنه  ادي ارف  كون قايض مستقل،  ادي   ، اد كون حمامكة  ادي 
دمة مصلحته طورة ويف  د قانونية م   .كون قوا

فع بعدم  ل ا ٔن املوضوع د ىل  لهذا كذ تنطالبو يف هاذ إالطار 
يل  ل القوانني ا ستورية د لو،  4ا امد يف املاكن د سنني وهو واقف و

ش ميكن  لمواطنني ذيك هاذي يه الفرصة الساحنة  هاذ القانون يعطي 
ميكن هلم يدفعو بعدم دستورية لك قانون ميكن لو ميس احلرية  ٔهنم  الثقة، 

اوب مع مغرب دستور  هلم وال يت ت ودستور 2011د ، دستور احلر
  .الكرامة

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب لفريق احلريك يف ٕاطار التعق   .اللكمة 
شارتفض   .ل السيد املس

ل الزييدي شار السيد ن   :املس
س،   السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
شارون،   السيدات والسادة املس

سجيل  ر، نود يف الفريق احلريك  مك، السيد الوز ال مع جوا تفا
ات التالية قرتا   :املالحظات و

متعي و  ٔوال، -  احلزيب نؤكد يف الفريق احلريك اخنراطنا يف املطلب ا
ضيات قانون املسطرة اجلنائية  ملراجعة اجلذرية ملق واحلقويق املتعلق 
عية  ج صادية و ق ب التحوالت السياسية و والقانون اجلنايئ، لتوا
ت  ، مبا يعزز رشوط احملامكة العاد وضام ة اليت تعرفها بالد واحلقوق

ات اجلوهرية اليت ت ظومة العدا وحقوق املهتمني، فورش إالصال عرفها م
به ورش مراجعة الرتسانة القانونية الوطنية -يف نظر  -جيب    .ٔن يوا

ا لهذا  ي ظل مصاح لرتدد ا ل استغرابنا  س ٔن  وال يفوتنا هنا 
ٔخرى  ٓخره حسب مرشوع القانون اجلنايئ مرة  رشيعي الهام، و الورش ال
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ٔن املاك ىل اعتبار  ع،  ن الطبيعي لتجويد النص من الربملان دون مربر مق
ددية  لبية  ٔ ىل  رشيعية اليت تتوفر فهيا احلكومة  وتعدي هو املؤسسة ال

 مرحية؛
ياطي املغريب  نيا، ح عتقال  ر، كام تعلمون شلك  السيد الوز
ريل من سنة % 37.11حوايل  ٔ ، يف 2020من مجموع السجناء يف شهر 

سبة  ريل % 44.49ني بلغت  ٔ رتفاع 2021ممت شهر  ، مما يربز جبالء 
ياطيني بـ ح دد املعتقلني  شلك % 7يف  دة، وهو ما  يف مدة سنة وا

ٔساسني يف قانون املسطرة اجلنائية، وهام قرينة الرباءة  ن  ٔ مساسا مببد
ر  ٔحضى وفق الوضعية السالفة ا ي  ياطي، وا ح عتقال  ائية  واست

دة  .هو القا
ياطيني ميكن حرصه ٕان تفسري هذه ال  ح ىل املعتقلني  سب املرتفعة 

شلك مفرط واعتباره إالجراء  يف جلوء اجلهات القضائية ٕاىل هذا التدبري 
ٔصل  ٔن ا ني  ة حلضور املهتم، يف  ت اكف الناجع، ولو يف ظل توفر ضام
لكفة نفسية  ج عنه من  ياطي ملا ي ح عتقال  ب املهتم  يض جتن يق

عي صادية لهذا التدبريواج ق ٔضف ٕاىل ذ التلكفة    .ة  وحمليطه، 
ارب  ىل الت اح  نف ىل السياسة اجلنائية املغربية  ٔصبح لزاما   ،
ىل  ، ومعلت  اجلنائية احلديثة، واليت اكنت سباقة لسكة التدابري البدي

مة واست رشيعية وحققت بفضل ذ نتاجئ  ظومهتا ال فاد بلورهتا مضن م
لسجون   .مهنا الوضع القضايئ واملؤسسايت 

ٔدىن  سم بوجود هوامش واسعة بني احلد ا ٔن نظام العقوبة ي كام 
دم توفر  لهيم و دم فعالية العقوبة القصرية يف تقومي احملكوم  ٔقىص و وا
ذ املقررات القضائية الزجرية،  ا العود اجلنايئ وتنف ع  جعة لت ليات 

ت املالية؛الس ف يتع لعقو   لق 
ر، املبذو يف جمال رمقنة إالدارة  لثا، هودات، السيد الوز مثن ا

لس  هتا الوزارة وا رتازية تب القضائية والتقايض عن بعد، ٕاكجراءات ا
احئة  ة تفيش  لسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ملوا ىل  ٔ د"ا - وف

بة التحوالت الرمقية" 19 ٔن هذا  وموا ىل الرمغ من   ، اليت تعرفها بالد
، يف  ساؤل عن مدى توفر رشوط احملامكة العاد النوع من احملاكامت يثري ال
ٔو الشهود، وعن  ٔو املشتيك  ارشة بني الطرف املدين  ة م غياب موا
لهيا دوليا، والس  فاع املتعارف  مدى تعارضها مع املبادئ وحقوق ا

 .د القانوين املنظم لهاغياب إالطار والسن
ٔن تواصل احلكومة احلالية  ر،  نتطلع يف الفريق احلريك، السيد الوز
لتحول الرمقي  لحكومة السابقة املتعلق  ي  طط التوجهي تزنيل وتفعيل ا
نتقال الرمقي وٕاصالح إالدارة يف الهيلكة  ر، وجود وزارة  س لعدا و

ق هدف ر  ة احلالية لتحق سيط إالجراءات احلكوم مقنة إالدارة القضائية وت
ىل املرتفقني؛   إالدارية والقضائية 

شود يبقى  رابعا، ٔن جناح إالصالح القضايئ امل ر، ب نؤكد، السيد الوز
ٔو  ٔو املهنية  ة املادية  رشية، ال من الناح ملوارد ال لعناية  رهني 

لتكون والت انب رضورة بلورة خمطط  عية، ٕاىل  كون املسمتر، ج
نة  فضال عن تطور املهن ذات الص بقطاع العدا اكحملاماة والتوثيق و

 .العدول
ر، يتطلب كذ اختاذ تدابري معلية  شود، السيد الوز إالصالح امل
ستقاللية، كام نتطلع ٕاىل احلسم يف  ٕالقرار الزناهة اليت تعد قرينة خليار 

ٔحاكم املرتامكة  ذ ا ، كام يتطلب هذا ٕاشاكلية تنف و والصادرة ضد ا
ات ذات الص  دجمة تنخرط فهيا خمتلف القطا ة وم ٔفق إالصالح سياسة 
ات وتطور  لواج رسيخ ثقافة املواطنة وربط احلقوق  بقطاع القضاء، بغية 
رب مراجعة القوانني ذات الطابع اجلنايئ املعمول هبا يف  رشيعية  الرتسانة ال

ات   .دة قطا
طط القطاعي لتفعيل الطابع كام  ل انتظار لبلورة وتزنيل ا س

ٔسايس؛ ٔمازيغية يف هذا القطاع ا   الرمسي ل
اما ٕاذ نؤكد لمك اخنراطنا ودمعنا للك  امسا، ر، خ السيد الوز

ل  س ة يف هذا القطاع إالسرتاتيجي، فٕاننا  ٔوراش واملبادرات إالصالح ا
اخ حقويق، يوفر ة  تطلعنا ٕاىل بناء م ة دينام لف ىل  لملفات العالقة  ال 

اخ حقويق يؤسس ملصاحلة  ة، م عية وحقوق جممتعية ذات طبيعة اج
منوذج التمنوي  ٔرضية صلبة لتزنيل ا طلقا لبناء  كون م ة وجمالية  حقوق

  .اجلديد
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
شرتايك لفريق  ب دامئا اللكمة    .يف ٕاطار التعق

س   .تفضل السيد الرئ

ٔيذي شار السيد يوسف    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
الل ثالثة نقط  مك من  ل مع جوا ٔن نتفا شرتايك  نود يف الفريق 

  :ٔساسية
ٔوىل -  ٔنه ميكن لنا  :النقطة ا ٔعتقد  رشية واحملامك، واليت ال  يل يه املوارد ال ا

دث رشية هبا، اليوم هيئة نت ىل املوارد ال ىل وضعية احملامك دون احلديث  و 
ٔكرث من  ل احملامك، متثل  رشية دا كتابة الضبط مبا متث من العنارص ال

ليه 80% ل الهيئة مىض  ٔسايس د ذ ٕاقراره،  10، النظام ا سنوات م
ل ا راعي اجلسامة د ذرية  ان الوقت ملراجعة  ٔنه  ىل  ملهام ونعتقد 

راعي  ة، و ل هاذ الف عي د ج راعي جحم اخلصاص  ة،  املوو لهاذ الف
ن ٕاقرار النظام  ة ٕا ت هاذ الف يل تعرض لها جزء من مكو اطق احليف ا م
ت  يل بق نيا ا ٔحتدث هنا عن الساللمي ا ٔوىل، و ٔسايس يف صيغته ا ا

ىل هامش إالصالح   .دامئا 
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ر، عن املهن النوعيةٔيضا حتدثمت، السيد الو  ن : ز د املسا
عيات  ج دات  ر، ما يش فقط املسا عيني، وهنا، السيد الوز ج
ساء، لكن  ال وفهيم ال عيني، فهيم الر ج ن  د راه اكينني حىت املسا
دد من املسؤولني  ٔنه  ل احملامك هو  ٔسايس يف هذا املوضوع دا إالشاكل ا

يل مفروض هاذ القضائيني، السيد الوز سندوش املهام النوعية ا ر، ما ت
ن  د لها، عند مسا ٔ عيني توظفو من  ج ن  د دات واملسا املسا
عيني  ن اج د رو اجللسة، عند مسا عيني اليوم يف احملامك تيد اج
رو التحصيل يف  عيني تيد ن اج د ذ، عند مسا رو التنف تيخرجو يد

ل التنف دات د ل الوزارة يف الو ل د لتايل البد من تد ذ والتحصيل، و
ٔنه مرشوع  ىل  رتياح  لو  س رشيعي،  ل  هذا إالطار، والبد من تد
ل يف املسطرة  ة، لكن البد من تد لتنظمي هذه الف التنظمي القضايئ تناول 
ل يف مدونة  ل يف املسطرة اجلنائية والبد من تد املدنية، البد من التد

ٔرسة، ة ا ل هذه الف   .مبا ينظم ويقنن العمل د
ل  ة د ل املهندسني، وهذه الف ة د ٔيضا، يف املهن النوعية جند الف
برية يف القطاع  ر، كام تعلمون عندها ٕاغراءات  املهندسني، السيد الوز
يجيو لوزارة العدل إالماكنيات  ٔحتدث، مليل  ة املادية  اخلاص من الناح

ىل هذا  ة هلم  هلم وما املتا ات د املستوى ما كتحققش الطمو
شتغل يف القطاع  ة، ٕاما  ىل قدم املساواة مع نفس الف كتوضعهمش 
ٔكرث  د االتفاق ما بني النقابة ا ن وا ٔخرى، اكن اك ات  ٔو قطا اخلاص 

ة لو خبصوص هذه الف ل د متناو نعرفو امل لقطاع ووزارمك    .متثيلية 
ملوارد ال  ساءل عن مصري ٔيضا، ارتباطا  املدرسة الوطنية "رشية، ن

ابة الضبط ل " لك ا بتوصيات د يل  ل التكون ا الهيئة العليا "ٕاكطار د
ظومة العدا ل " ٕالصالح احلوار الوطين ٕالصالح م ه توصية د وف

سان" لس الوطين حلقوق إال ل " ا لرفع د ل  كون مد ادي  يل  وا
ل هذه الهيئة  ر، ميكن يف إالماكنيات د ٔنه، السيد الوز لها  والتحصني د

ل الناس  ل كتابة الضبط فهيا العديد د لممك هذا املوضوع، اليوم الهيئة د
ٔكرث من  يل مايش من الهيئة،  شتغلو اليوم يف احملامك  3000ا يل ك د ا وا

اي  يل  متون لهيئة كتابة الضبط، فهيم ا رسو ٕاجراءات حساسة وال ي و
الت من ا شك ل ال دد د ل إالنعاش، فهيم  ات احمللية، فهيم الناس د مجلا

ل الوزارة لتصحيح هذا الوضع ل د رجو التد   .اليت 

ت، سبق، السيد  :النقطة الثانية -  ل البنا يف هذا املوضوع يه النقطة د
ادي تتابع املقاوالت اليت تدعي  ٔنه وزارة العدل  ىل  ربمت  ٔن  ر،  الوز

ل إالفال ع د بة والت ٔيضا املوا شمل  ٔمر  ٔنه هذا ا متناو  ت،  س يف البنا
ر التحمالت فا هتا  ا   .التجهزيات ومدى انضباطها واست

ت فقط  يل دش ت ا ت اليوم اكينة بنا ل البنا ٔيضا، يف املوضوع د
اله  4سنني وال  3هذه  كتظاظ،  ن اليوم فهيا  ش  4سنني اك سنني 

ارج حتلت ب  يل نعتربها  ت ا كتظاظ، مث البنا ديدة اليوم فهيا  ناية 

ارية يف  ل احملمكة الت ، احلال د ل العدا رشف املرفق د التارخي وال 
ٔربعاء، حممكة وسط  بتدائية يف سوق ا ل احملمكة  ة، احلال د طن

يل ال تليق جبهاز العدا ة ا ا   .السوق، يعين يش 

ل ا سحب املوضوع د ر،  لسياسة اجلنائية، وقد مقمت، السيد الوز
ٔن املوضوع حيتاج ٕاىل  ٔال تعتقدون  ل القانون اجلنايئ،  مرشوع التعديل د

ل النقط احلساسة؟ دد د اصة يف    حوار جممتعي، 
دام  ل إال ىل العقوبة د دثو  ت الفردية، كنت ىل احلر دثو  كنت

ت البدي   .وٕالغاءها، العقو
ب ٔيضا،  ل الق ة د لزرا رمة  ل النصوص ا نطرح املالءمة د

ٔنه ما  ة،  ل هذه الزرا ني د ل التق ل القانون د لنص د الهندي، اعتبارا 
يل  ابع بنفس العقوبة ا دا الفالح يف املناطق املعنية يبدا يويل م ش  ميك
ح  ٔنه فقط مزارع بدون رخصة، خص ف ىل  ني واحلال  ل التق اكنت ق
الخنراط يف املرشوعية  سمح بتعبئة الفالح  ال لهذه املالءمة مبا  ا

ل النصوص القانونية املنظمة ة من دا   .وممارسة هذه الزرا
قي السيد  ن ٕاشاكل حق ل السياسة اجلنائية، اك ٔيضا، يف املوضوع د
رات البحث  ل مذ ل البحث، هذا املوضوع د رات د ملذ ر مرتبط  الوز

ل رئاسة خصو تد جهتادات املهمة د ٔنه رمغ  رشيعي ينظمه،  ل 
ىل  ٔعطي املثال  ٔنه  ال، مازال ما حققش الغاية  النيابة العامة يف هذا ا
ف  ل الك ني د ل شفشاون املزار ل املثال ال احلرص إالقلمي د س
ري ارو وال و معو  يجبد  يل  ن ا يل اكينة، اك  واملتابعات املتعددة ا

رة البحث  ل الضابطة القضائية، وحترر ضده مذ لصدفة يف احملرض د
د يل ج ٔصيل ا ل ا ليه لسنوات، ورمبا الفا حوث    ..ويبقى م

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ى الوقت هت   .ا
ملغرب لشغالني  حتاد العام    .اللكمة لفريق 

ٔال لمنصة؟ تفضيل    .بغيت جتي 

شارة ري املس ن    :السيدة هناء 
س،   سيدي الرئ

ىل  ر  لسيد الوز ملغرب  لشغالني  حتاد العام  ا يف فريق  جندد هتان
ة اليت  ٔوراش إالصالح ذ ا ة، ونؤكد دمعنا  لتنف الثقة املولوية السام
لسنا املوقر مبناسبة عرض  ٔمام جلنة العدل مب سطت معاملها الكربى 

رمس سنة املزيانية الفرعية لوز لقرارات 2022ارة العدل  ٔننا ننوه  ، كام 
ذ حتملمك مسؤولية هذا القطاع ايل اليت اختذمت م ستع   .ذات الطابع 

د العديد من  ش رية يف  ٔ هودات اليت بذلت يف السنوات ا رمغ ا
ٔن  ٔن املالحظ  ٔو يف ٕاصالح مرافق بعض هذه احملامك، ٕاال  احملامك اجلديدة 

ة ٕاىل ٕاصالح وتطور، كام العديد من ه ت ما زالت حبا ذه املرافق والبنا
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ىل اكفة املرافق اليت  ٔن تتوفر  د جيب  ش ٔن احملامك اليت يه يف طور ال
شتغال يف  لسادة القضاة ومجليع املتعاملني مع مرفق العدا من  سمح 
ارشة دانية م رات م ز ام  لق ر  لسيد الوز  جو سلمي،  هنيب 

ٔو ت اجلاري  ٔاكنت اليت يف طور البناء  ىل وضعية احملامك، سواء  لوقوف 
  .العمل هبا

ر،   سيدي الوز
ٔن مجموع املزيانية اليت رصدت لبناء وٕاصالح  ٔن رصحمت  لقد سبق و

ذ سنة  ماليري درمه، ومع ذ مازال هناك  3، 2012احملامك بلغت م
ا، ولقد جسلن ذة يف مشلك يف بناء احملامك وٕاصال رتياح القرارات املت ا و

ٔي  انبمك، وندعو ٕاىل ٕاعامل القانون مىت تبني وجود  هذا إالطار من 
هيا بناء العديد من  ٔسند ٕا ملقاوالت اليت  ٔو شهبات ف يتعلق  الالت  اخ

  .احملامك
ٔما خبصوص موضوع السياسة اجلنائية اليت خيتص الربملان بوضعها 

ستوري رمق ورئاسة النيابة العامة ب  لس ا ذها ووفق قرار ا ف
ستورية اليت 991/2016 ضيات ا ىل الرمغ من املق ٔنه  ، فٕاننا نعترب و

لهيا بالد  2011تضمهنا دستور  رية اليت صادقت  ات الك واالتفاق
ديد من اجلرامئ ورمغ مرور سنوات  ل  متعية وظهور ج والتحوالت ا

ٔخر والتعرث اكن السمة  ىل وضع امليثاق الوطين ٕالصالح ، فٕان الت العدا
ديدة،  ائية  ديد وقانون مسطرة ج ايئ  اليت طبعت ٕاقرار قانون ج
حتاد  ٔخر، فٕاننا يف فريق  وبرصف النظر معن يتحمل مسؤولية ذ الت
ا مرشوع القانون اجلنايئ  ملغرب ندعو ٕاىل إالرساع يف ٕا لشغالني  العام 

سدان ومرشوع قانون املسطرة ا عتبارهام ا ىل الربملان،  جلنائية 
هنا يارات السياسة اجلنائية ومضام   .الخ

ر،   سيدي الوز
ت السياسة اجلنائية بعد هذه اجللسة، لكن  ٔولو ا  سط رؤي سوف ن
ٔن تظل يف مقدمة ت  ٔن ماكحفة الفساد جيب  ٔن نؤكد  نا هنا  كف

حلكومة من ت،  فٕاننا ٕاذ نربٔ  ٔولو انية واملغرضة  ا ت االهتامات ا
ٔن حسب مرشوع القانون اجلنايئ من الربملان يعود ٕاىل ما  اليت اعتربت ب
ىل  بلغ جواب  ٔ ٔن  رى ب ري املرشوع، وٕاننا ٕاذ  راء  تضمنه من جترمي إال
ي  ىل مالءمة مرشوع القانون اجلنايئ ا ٔن حترص احلكومة  ذ هو 

ات داده مع االتفاق ىل ٕا لهيا  تعكف  ولية وإالقلميية اليت صادقت  ا
دة ملاكحفة الفساد ٔمم املت ة ا ، خصوصا اتفاق   .بالد

لثوابت  د  ٔن تتق ، فٕان السياسة اجلنائية جيب  ىل ذ الوة  و
ٔن حتجم عن ٕاعطاء هدا ملن يرتبصون  لمملكة وهبوهتا الراخسة و ة  ي ا

ٓما ة اليت مازالت ا ل هبذه التجربة احلكوم ٔ لهيا من  الم معلقة  ٔ ل وا
الل السنوات العرش  ل تدارك الفرص الضائعة  ٔ ق إالنصاف ومن  حتق
مع والنصح من  ر، السند وا نا، السيد الوز رية، وسوف جتدون ف ٔ ا

ل  ٔ ملادة اجلنائية ومن  ل مراجعة معيقة ملشاريع القانون ذات الص  ٔ
ديدة ائية    .وضع سياسة ج

س شكرا السيد   .الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب ب دامئا لفريق    .اللكمة يف ٕاطار التعق
شار   .تفضل السيد املس

ني  ق ق ازل عن ا ٔحرار ي س فريق التجمع الوطين ل عفوا، السيد رئ
حتاد العام ملقاوالت املغر  تني لفريق    .دقائق 6عندمك ) donc(ب، املتبق

شار   .تفضل، السيد املس
يل،  ا ش نصححو شوية املفاهمي، النظام ا ري  باليت، ال، 

شارن اء السيد .. السيدات والسادة املس س، ر عفوا السيد الرئ
س   ..الرئ

د  165الفصل  ٔنه تلقى اللكامت من املقا ىل  يل ينص  ا من النظام ا
ذ ٕ رجعوهاش عرف، ٔساسا، ومن املنصة  ش ما  ري  س،  ن من الرئ

ٔن ٕاىل ما حرصناش هاذ  ىل هاذ الضوابط،  خصنا حنافظو شوية 
لمنصة، هو  ادي جييو  شارن  شارات واملس الضوابط لكيش، مجيع املس
ٔن يطلب إالذن،  ستقاليل بدون  شار من الفريق  دارها السيد املس

ٔن ت  ذن جتاوزا رصفت النظر، و ال ميكن  ٕ ٔ ٕاال  تكرر هذه املس
  .اص

ٔن تقوموا  ٔردمت  لتذكري، ٕاذا  اشا، ال فقط  ال، ال، مايش اعتقال، 
الت لكها تمت تلقائيا من  يل فميكن نعدلوه ونبداو املدا ا بتعديل النظام ا

  .املنصة
شار   .تفضل السيد املس

  .شكرا

شار السيد عبد إال حفظي   :املس
﷽  

ٔرشف املرسلنيو  ىل    .الصالة والسالم 
ىل هاذ الكرم  ٔحرار  ربه فريق ا ٔشكر اليس البكوري و لطبع 

  .احلامتي، شكرا لمك

ران احملرتمان،   السيدان الوز
س،   السيد الرئ

ٔقدم شهادة يف حقمك، السيد  ٔن  ر،  ٔريد يف البداية، السيد الوز ف
ب ا س من  ب إالنصاف ول ر، وهذا من  عت الوز ٔ ت  ، ام

لمك يف جملس النواب ملا كنمت يف املعارضة وكنمت تناقشون  الت د املدا
ٔهداف السياسة اجلنائية،  لقصور يف بلوغ  ة القانون اجلنايئ، ونعمتوه  مجمو
ٔول  ة من  ٔنمت من موقع املسؤولية احلكوم مك و ٔ ٔمر هو  ولكن امجليل يف ا
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يل اختذهتا احلكومة مك حسبمت هاذ  إالجراءات ا ٔ ر،  ربمك، السيد الوز و
ه  الق، ف ٔ ٔوال، من ا الق،  ٔ ه من ا ٔنه ف املرشوع، وهذا يشء مجيل 

اع ) l’exemplarité(كذ من املثالية  ر ٕ ادي يعطينا ما هو مقني  يل  ا
ة ٕاىل السياسة  ادة بعض الوجه وبعض الربيق وبعض املصداق بعض وٕا

مثنه ام، وهذا يشء  حتاد العام ملقاوالت املغرب شلك    .اليا يف فريق 
ر، ملا طرحمت حمدودية السياسة اجلنائية يف  كنمت حمقون، السيد الوز
لها،  ة د ٔزوم وها، احملدودية وامل جملس النواب، حىت اليوم كذ طرح
ىل  ل، ٕان شاء هللا، جيب  ٔن مرشوع القانون اجلنايئ املق لطبع  جب  ف

ٔن السياسة اجلنائ  ستور اململكة،  كون مالمئة  ٔهنا  امة  ية بصفة 
ديدة من احلقوق  ال  ٔج اء ب دستور اململكة هو دستور ثوري اليوم و

ل  ات د ر رس ا ال  رسها، م يل  ت ا هيئة إالنصاف "واحلر
دا، جترمي " واملصاحلة قدم  ة م يل فهيا جترمي التعذيب، يف القضية احلقوق ا

عتقال عتقال التعس رشيد  ل  لقضية د ادي جنيو  ا تنعرفو  في، واح
امة  عتقال بصفة  ياطي وبني  ح عتقال  ياطي، املسافة بني  ح

دا ري املربر يه مسافة قصرية  عتقال    .وبني 
ر،  فاء القرسي، وهاذي ٕاشارة، السيد الوز خ اء كذ بتجرمي  و

ٔنه ستوري ٕاىل  انب حامية النظام العام،  من عند املرشع ا جيب ٕاىل 
ت  عتبار هاذ احلقوق واحلر ذ بعني  ٔ ٔن ت ىل السياسة اجلنائية  جيب 
ل  ت د اء يف لكمتمك القمية، الضام ل الفرد، خصوصا ف يتعلق، كام  د
ل احملامكة العاد وقرينة  امة د ت بصفة  احملامكة العاد وكذ الضام

ٔن ق ليه الرباءة،  ين  يل كتن رتام حلجر الزاوية ا ا هو ا رتا رينة الرباءة ا
لنا   .لك هاذ السياسة اجلنائية د

ة اللزتامات  كون وف ٔن  لنا  ىل السياسة اجلنائية د ، جيب  كذ
ا،  حجرا، مزتم ٔبدا قط م كن  ر، مل  ولية، املغرب، السيد الوز املغرب ا

ىل نفسه، فاخنرط  طو  ، م هودات يف حماربة إالرهاب مزنو يف مجيع ا
ل  اهضة 2003وعند قانون حملاربة إالرهاب د ، يف الهجرة الرسية يف م

ل  ٔموال، اجلرامئ د ساء، يف غسل ا اهضة العنف ضد ال التعذيب، يف م
ل ماكحفة اجلرمية املنظمة   .ٕاخل... الفساد، د

يل عتبار التطورات ا ذ بعني  ٔ ٔن ت ، جيب   كتعرفها اجلرمية كذ
ٔن  رتو مهنا  امة ومهنا ذ ، يعين اجلرمية )la cybercriminalité(بصفة 

ل  ٔن السياسة اجلنائية عندها جوج د ل التجرمي،  الرمقية، هذا اجلانب د
يل  ل السياسة العقابية، وا ن كذ د ل التجرمي واك ٔقدام، القدم د ا

شار احملرتم ٔخ املس لهيا ا   .لكم 
رب املؤسسات السجنية، املؤسسة  لها يمت  السياسة العقابية التزنيل د
نيا  ذ العقاب، و ٔوال تنف مة،  ل املهام  د جوج د السجنية اعطيناها وا
ه  سري ٕادما ل ت ٔ ٔهي ومن  ل ت ٔ ني من  ربية الس ٕاصالح وهتذيب و

متع، ولكن إالشاكل هو اكتظاظ السجون هو إالشاكل هاذي  ظاهرة يف ا
م ما  ٔن املؤسسات السجنية بلوغ هاذ الهدفني جبو ش  ال يل ما  ة ا مزم

كتظاظ يف السجون ل  هيم، وإالشاكل د ش توصل  نعطي .. قدرا
ولية،  ر،  9املعايري ا ا، السيد الوز سبة للك جسني، اح ل ار  ٔم ل ا د

مي مع نصف مرت ٕاىل  0.50عند ما بني  قة مرت، وهذا  1.80سن يف احلق
ني املغريب ل الس لحقوق د هتاك    .ا

ياطي،  ح عتقال  ٔوال، من إالفراط يف استعامل  اي،  كتظاظ 
ستعامل،  ق يفرطون يف هاذ  ٕافراط، قضاة النيابة العامة وقضاة التحق
لنا، فالعقليات  هنيات وفاملوروث الثقايف د ٔخ رمبا فا وهذا كام قال ا

ٔهنا  لنا،  يل عند هو لكنا املغاربة .. خصها تبدلد ٔشنو العقليات ا ٔن 
سبة  ل سية  لعقوبة احل ٔن يمت ٕاال  ٔن إالصالح ال ميكن  ا كنقولو ب اح
لحرية  ٔن العقوبة السالبة  رتطم مع الواقع،  لجناة، وهذا يشء يصطدم و

ة د ا ل الن رو املؤرش د يل كند ٓش تتعطينا؟ تتعطينا من ا لها هو اليوم 
ا العود اليوم اكينة  ا العود،  ٔوال، هو السياسة الردعية، هو  الردع، 

لسجن، % 50فهيا  ين  لو كريجع  يل خرج من السجن وقىض العقوبة د ا
ور البيداغو  ش ا ٔدا لحرية ما  يل اعطيناه سالبة  ٕاذن هاذيك العقوبة ا

لول بدي لهاذ الع لها، ٕاذن خصنا نلقاو  ت، وكذ نفعلو املسطرة د قو
ياطي ح عتقال    .اجلنائية ف خيص 

بو هاذ  ٔن خصنا نوا ه،  السوار إاللكرتوين هو ملكف ولكن البد م
ة  ش ب ٔن ٕاىل ما اكن ر،  يل غتجيو هبا، السيد الوز التدابري اجلديدة ا

يش حتتية رمقية فهاذ مسائل السوار إاللكرتوين ما غيصالح لينا حلىت 
ٔنه  لنا، هو  شارات د شارن واملس ة، هنا رمبا رسا لٕالخوان املس ا
يل غنصوتو  ا ا ا، اح رشيع، يه قانون هيمنا اح هاذ السياسة اجلنائية يه 
ا  رشيع، ٕاذن هنا مليل غتجيب لينا احلكومة هاذ املرشوع جيب اح ىل ال

ايئ قادر  ل ٕاعامل نظام ج ٔ ٔن نعمل جبد من  ىل حماربة اجلرمية ٔن جنوده و
ٔهيل ىل ت   ...و

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔسيدي   .نقطة نظام؟ تفضل 

لهين الكرش شار السيد    :املس
ٓش من ٕاطار  يتطبق،  زاف القانون  ٔن  ه سؤال،  ري نو ٔ بغيت 
ٓش من  لو؟  ت د ٓخر التوق ل فريق يعطي لفريق  اكينة هاذ العملية د

يل؟نقطة يف  ا   النظام ا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

هذا يف ٕاطار ندوة الرؤساء تقرر ذ يف ٕاطار التعاون ما بني الفرق 
اول اللكمة، وهذا ال يرض  ٔن ت واملسامهة الفعا يف متكني الفرق ف بعضها 
صص لهذه اجللسة  ٔنه يندرج يف ٕاطار الغالف الزمين ا ٔي يشء، 

  .فويةالش



شارن    2021 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

19 

ٓخرربيع  24  )2021 ربمفنو  30( 1443 ا

شار   .صايف، السيد املس
شار ارج التنظمي، .. هللا خيليك السيد املس شار  اء السيد املس ر

شار اء، ال تعرقل اجللسة .. هللا خيليك املس شار، ر السيد املس
ستورية   .ا

لس هللا خيليك رتم ا اء، ا شار، ر   .السيد املس
اوبتك  ٔ شار،  اء السيد املس   ..ر

شار ما اعطيتكش اللكمة، .. ، نقط النظام راه تتعلقالسيد املس
ل د  ة تناول الزم مو شار، هللا خيليك راه يف نفس ا السيد املس
لسة دستورية، ما  ا يف  ٔعطيناها ليه، هللا خيليك اح نقطة نظام و

س ىل اللكمة، هللا خيليك السيد الرئ اوبو    .تبقاوش ت
رتم بعضنا البع شار، لن لسة دستورية هللا السيد املس ض، هذه راه 

ش  عنا هاذ اليش ما اكي لرٔي العام تي خيليك، واش ميكن نوحضو 
يل،  ٔي يشء من هاذ الق س هناك  ٔي مغالطات، ل س هناك  مغالطات، ل
ا يف ٕاطار التعاون ما بني  ٔنه اح ٔمر هو  اطئة، لك ما يف ا اءات  هذه اد

ات، تقرر يف جلنة مو ٔنه ميكن لرؤساء الفرق  الفرق، ما بني ا الرؤساء 
ٔن هنم    ..ف ب

ني مت يف  ق ق ٔي يشء، والتنازل عن ذيك ا ة مل يرضها  مو ٕاذن ا
رة  ٔي جمال ٕال ٔرى  صص لهذه اجللسة، و ال  ٕاطار الغالف الزمين ا

ه شتغل ف ي  ارج إالطار ا ٔنه    .هذا النقاش، 
ل  حتاد املغريب    .شغل، عفوإاذن اللكمة لفريق 

ن سليك شار السيد نور ا   :املس
ر،   السيد الوز

ٔن املنظومة القانونية اجلنائية  لشغل نعترب  حتاد املغريب  ٕاننا يف 
ٔهنا  ري دميقراطية،  امدة و لفة و اهتا املتعددة مازالت م املغربية يف مسا

ٔهن رخيي واستعامري، و سة لفلسفة قانونية وسياق سيايس و ا مل ظلت ح
ستورية،  ولية وا ة ا ب بعد اخنراط املغرب يف املنظومة احلقوق توا
ىل  ت،  ة واحلر ت احلقوق ومازالت بعيدة لك البعد عن ٕاعطاء الضام
جتاهات  ىل الرمغ من لك  الرمغ من اخنراط بالد يف هاذ املنظومة، 

ية تطغى ٔم ٔسف، املقاربة ا يل ٕاجيابية مازال، مع اكمل ا ىل  ا ري  ك
ت  ين املقار ٔن مازالت هناك انتقائية ف خيص ت ستورية و املقاربة ا

ة سانية واحلقوق   .إال
شع  ٔ لشغل من  حتاد املغريب  ونعطيمك هنا مكثال ٕاىل فصل نعتربه يف 

ستعامري وحومكت به  288القوانني، وهو الفصل  ىل العهد  املوروث 
لشغ حتاد املغريب  ادات  ل ق ٔ ٔننا خضنا معارك من  ىل الرمغ من  ل، و

ٔن  ىل الرمغ من  سان"جتميده وحسبه،  لس الوطين حلقوق إال وهو " ا
ٔن فريق حزمك يف الوالية  ىل الرمغ من  سحبه،  ستورية طالب  الهيئة ا

ٔننا  2017و 2014السابقة يف  ىل الرمغ من  طالب حبذف هذا القانون، 

ا مبرشوع قانون يف د،  تقدم وا ري م ميقراطي  هذا الباب، مازال الصدر ا
ه هته احلكومة   .مل نلمسه يف لك احلكومات مبا ف

س،   السيد الرئ
ىل الرفع من  اري  ٔن إالج طوقه يقول ب ٔن هذا الفصل يف م ر ب نذ
لقايض  ٔن  ارا، و ٔجور يعترب ٕاج ل حتسني ا ٔ ٔجور، مبعىن املطلب من  ا

ىل مركيب ه ل املدينة، ٕاجياز احلمك  ملنع من إالقامة دا ذه اجلرمية 
ى صناديق الضامن  لعامل  دم الترصحي  لتايل نطالب كذ بتجرمي  و
ار الوطين، كام  ت وكذ إالد حلر حلقوق و ٔهنا متس  عي،  ج
ىل  ٔن هناك من الزال يتعاىل  ٔحاكم القضائية،  ذ ا نطالب بتجرمي تنف

ٔحاكم، و  طوق ا عث لمك بنطق حمك يف م ٓخر اجللسة س نعطيمك هنا يف 
يل تنطق يف  (APM)حق  ة ا انب  2018بطن ٔ ب العمل ا ٔر ومازال 

ستورية املغربية ىل املؤسسات ا   .ستكربون 
ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

عي ف ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مو   . تبقى من وقتاللكمة 
د احلزي زمين   .تفضل.. بقي عندمك وا

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر املشالك اليت وقعت يف معلية التقايض عن بعد  عمت، السيد الوز ت
ت ذات طبيعة فقهية  د ر ذ من  ٔ الل احلجر الصحي وما 

ل ضامن حق املهتم يف حمامك كتظاظ يف وقانونية، م هيك عن   ، اد ة 
ٔداء الرسوم القضائية   .معلية 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو   .اللكمة 
شارات ٔو املس شارن  د املس ٔ   .تفضل 

شارة السيدة فاطمة زاكغ   :املس
ر،   السيد الوز

ىل املستوى الفكري ٕان التحوالت العميقة اليت ي متع املغريب  عرفها ا
صادي ينعكس  ق عي و ج ىل املستوى  والثقايف واحلقويق وكذا 
ٓداب  ىل السياسة اجلنائية، ونقصد هنا مفهويم النظام العام وا ارشة  م
ىل مستوى التجرمي  ائية  ٔي سياسة ج العامة، ويه حمددات مرجعية 

ٔخرى فٕان والعقاب وضامن رشوط احملامك ة  ة، ومن  ، هذا من  ة العاد
كتظاظ  ات التحتية اليت تعرف  ىل مستوى الب واقع حمامك اململكة 
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رشية  وضعف التجهزيات والوسائل وكذا اخلصاص املهول يف املوارد ال
ىل  ٔ لس ا اء يف تقرر ا وغياب هيلكة قانونية لهيئة كتابة الضبط كام 

ت لسنة  ابة "حتت عنوان ، 2020لحسا مي التدبري إالداري واملايل لك تق
حملامك س ٕادارة قضائية "الضبط  ٔس ستجيب ملتطلبات ت ي ال  ، وا

ٔي  ل  ٔم ىل التزنيل ا لمحمكة الرمقية القادرة  ديثة تؤسس  ة و رتاف ا
ائية   .سياسة ج

ٔي مرسوم : ويبقى السؤال املطروح قد  ي يف هل واقع حمامك اململكة ا
امك  لم ديد  ٔي تصور هيلكي  صاصات وانعدام  خ ينظم ويؤطر املهام و
ت تطور  د ة ومؤه لت رتاف ىل جعل إالدارة القضائية  قادر 

  السياسة اجلنائية؟

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

عية والتمنية املستدامة ج ة العدا  مو   .اللكمة 
  .شارتفضل السيد املس 

حامين شار السيد املصطفى ا   :املس
ل تدبري قطاع العدل وحقوق  ٔ ل لنا من  هتجون لتعيني زم م
ٔضعف  ، ولعل ذ يبقى  احمك وٕابداعمك يف ذ طلعون لن سان، م إال
ىل  فقون  ٓخر، وم ٔي يشء  ل  ا وتقاليد املهنية الراخسة ق ٔعراف إالميان يف 

ىل ٔعطاهبا و راهات العدا و ة ببالد ٕا   .مالمح السياسة اجلنائية املرتق
ا مرشوع قانون املسطرة اجلنائية  شلك البطء يف ٕا ٔال  لكن، 
ات  وحسب احلكومة ملرشوع القانون اجلنايئ يف هذا السياق السيايس 
راجعا يف مسار ورش تطور وحتديث السياسة  ده رسا سلبية و لو

ات  ة يف دور خمر امليثاق الوطين ٕالصالح العدا اليت نوه هبا اجلنائية املرتق
  ! ؟2013يوليوز  30صاحب اجلال يف خطاب العرش بتارخي 

لهيا املغرب، ال س  ولية اليت صادق  ات ا وكذا يف ضوء االتفاق
ٔكتور  ذ فاحت  ٔصبحت جزء من القانون الوطين م ست، اليت  ة بوداب اتفاق

ات املعززة  2018 يق االتفاق ، و ت احملامكة العاد ت وضام لحقوق واحلر
اب  ورو يف ر احئة  ٔفرزهتا  ٔيضا يف ضوء إالشاكالت العملية اليت  و

  .العدا
ظومة  رشي العامل يف م مثني الرصيد ال ٔهيل وتعزز و ٔن ت ونعتقد 
شلك  نة احملاماة،  العدا وتطور قوانني اكفة املهن القضائية ويف طليعهتا 

ضطالع كرس ٔ  ٔداهئا و ر  هتا واستقاللها، وميكهنا من مقومات تطو صا
ات هتا يف ٕاطار من التالزم بني احلقوق والواج   ..رسا

س اجللسة   :السيد رئ
ى الوقت هت شار، ا   .شكرا السيد املس

، بال ما حتتج اج راك فيت الوقت د   .بال اح
ب عن  ب يف ٕاطار التعق ٓخر تعق ري  ٔ حتاد الوطين اللكمة يف ا

ملغرب   .لشغل 
شار   .تفضل السيد املس

ا السطي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ملغرب نعترب جناح وحتديث احملامك  لشغل  حتاد الوطين  حنن يف 
م وحتفزي املوارد  اله اح رهني  ببالد وتطور السياسة اجلنائية، هاذ الن

رشية،  ات ومهنم ال ة الف بطبيعة احلال عندمك هيئة كتابة الضبط مبجمو
  .املهندسني

ر،   السيد الوز
ٔن التعويضات اليت يطالب هبا  بطبيعة احلال البد من إالشارة ٕاىل 

ل  ٔن قررها املرسوم د ٔن  2010املهندسني يف قطاع العدل سبق  ل  ق
رب  ٓخر صدر يف شت ي حرم املهن2011حيذفها مرسوم  دسني من ، وا

صص هلم ع التعويض ا ٔر   .ثالث 

ر،   السيد الوز
ي  ور احملوري ا لت املهندسني فعال، كتعرف ا بطبيعة احلال استق
يل يه  ة من املهامت ا يلعبه املهندسون يف القطاع ملا يقومون به من مجمو
ربات  ٔجنزت بفضل  ة من املشاريع الرائدة،  ٔساسية، وقاموا مبجمو

ر وكفاءات امل  ر، نذ لمك، مهنا، السيد الوز ل الوزارة د هندسني د
املنصات إاللكرتونية للك من احملامني والعدول واملفوضني القضائيني، 
ريها من  اري وصناديق احملامك ٕاىل  ل الت ل العديل والس تطبيقات الس
ٔهتا الصدارة يف جمال  خر هبا وزارة العدل وبو اخلدمات إاللكرتونية اليت تف

ظرها ٕالمتام هذا املسار ال ٔخرى ت ٔشواط  ا  ٔما زال  ديث، وما  رمقنة والت
  .املمتزي

عزز هذا املسار ر، س متيزي ٕان مت .. ، السيد الوز عزز  س
هنم من تعويضات احلساب اخلاص  رب حتفزيمه ومتك التفاف هاذ املهندسني 

ي جتاوب معه2010وفق مرسوم  ٔمر ا ملناسبة ا خمتلف  ، وهو 
مك ستقومون بنفس  ٔ يد  ٔ ر،  ٔنمت، السيد الوز الوزراء، وبطبيعة احلال 

رشية نعون بتحفزي املوارد ال مك مق ٔ   .اليشء، 
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

بات هتينا من التعق   .ٕاذن ا
ب بطبيعة احلال، تفضل  ر، ٕاذا رغب يف التعق لسيد الوز اللكمة 

ٔن عندمك تقريبا وقت اكيفالسيد ال لمنصة  ر    .وز
ىل  نتقال الرمقي وٕاصالح إالدارة  رة  لسيدة وز ب  ٔود الرتح و
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اصة اجللسة الثانية اليت ستخصص ملناقشة  حضورها معنا هذه اجللسة، 
ٔعامل هذه اجللسة دول  ل يف    .مرشوع القانون التنظميي املس

ا بك رة، مرح   .شكرا السيدة الوز
رتفضل    .السيد الوز

ر العدل   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ىل مالحظاهتم  شارن  ٔشكر السادة املس ٔن  دئ ذي بدء  ٔود 
ة من القضا اليت  ىل مجمو قة يف الصممي  الهتم، واليت اكنت يف احلق وتد
ون  ٔ شلك مشرتك، وس ٔن نعمل  ٔمتىن  ٔنمت كذ و نفكر فهيا، تفكرون فهيا 

ىل مج  ا  ف اتم قرتا ىل مجيع    .يع املالحظات و
ة املالحظات حول السياسة اجلنائية، مشلكة السياسة  دئ يف مجمو ن
ل  ٔكرث من ٕاشاكل، املد اجلنائية فقها، مفهوم السياسة اجلنائية يطرح 
ر العدل وهو  وز ىل مستوى السياسة اجلنائية  ٔملكه  ي  د ا الوح

ىل  ل  ٔتد ٔن  ين  رشيع، ال ميك ه القضاء يف هذا ال ٔو مستوى القضاء و
ائية، هناك يشء امسه  ذ سياسة ج ٔو ذاك لتنف استقاللية "جتاه 

ستقاللية، "السلطة القضائية رتام هذه  ر العدل  وز ٔ ملزتم  ، و
لهيا يف ٕاطار القانون التنظميي  ستور، وما دام صومت  لهيا ا مادام نص 

ى املوض هت   .وعلسلطة القضائية، ا
ٔطرح  رشيع  ٔرمس السياسة اجلنائية اليت يه من ال ليه ح  وبناء 
ي ميس  ٔمحر ا ٔجتاوز ذ اخلط ا ٔكرث من سؤال، ٕاذا كنت مل 
ة  لموا وا  ٔن يتو ء العامني  ٔطلب من الو صاص فقط، هل س الخ
شددوا يف العقاب  ٔن  ٔنه  ٔو  ٔخرى؟  لهذا النوع من اجلرامئ دون هذه ا

ل يف ٕاطار ل  ٔنه يد ٔخرى؟ هذا مستحيل،  سبة لهذه اجلرامئ دون ا
لمالءمة اليت  رية  ل يف ٕاطار السلطة التقد لقضاة، ويد ة الصمميية  ا الق

ء العامني   .ميلكها الو
لتعاون معمك، لهذا  رشيع، حنن مستعدون  ىل مستوى ال ولكن 

ىل املسطرة ا ٔي مالحظات ستكون  ىل  ني  ف ٔو سنكون م جلنائية 
اقشات جممتعية حول موضوع  رشه ليكون م القانون اجلنايئ، بل سن
ٔن حنيلها  ل  املسطرة اجلنائية والقانون اجلنايئ ويعطو املتخصصون رٔهيم ق

ٔن حنسم   .ليمك، ولكن ال بد 
ذ  ٔت يف قانون املسطرة املدنية م ٕاىل  2001ٔتعرفون مك من صيغة هي

ٓن؟  ىل الربملانصيغة، وال صيغة و  42ا لت  ٔح دة  ٔ . ا هذي املس
ي، ولكن يف  ل يف نقاش فقه ل يف نقاش جممتعي، ند امس، ند  ٔ مس
ه هذا  ٔو نت جتاه  ه هذا  ٔن نت ٔن حنسم،  لحظات جيب  حلظة من ا

رشيعية لنقرر يكون املناقشة يف املؤسسات ال   . جتاه، وهكذا 
ياطي، هناك نقاش  ح سبة لالعتقال  عتقال ل حول 

ذ،  لتنف ايف يصبح قابال  ست ول احلمك  ياطي، يف كثري من ا ح

اال   .وينفذ 
ست حممكة  حنن نذهب ٕاىل حممكة النقض اليت يه حممكة قانون ول
لمحمكة  ياطيا يف البداية، يقدم  ياطي اح ح بقى املعتقل  وقائع، ف

ٔخر  ٔنف يتحول مرة  ست ياطي، بتدائية، حيمك، ح  ى ٕاىل معتقل اح
ياطيا لنقض يعتقل اح ه  ٔنف ويت اف وست ست . ح يصدر حممكة 

ان يقيض العقوبة  ٔح ياطي؟ وبعض ا ح قى يف املعتقل  ٔننا س هل يعين 
ٔن حممكة النقض مل تصدر حكام هنائيا ياطيا    .وهو ما زال معتقل اح

ايف ست ، احلمك  ٓن الشخص يصبح يف اجلنا هذا املوضوع قانو  ا
بتدايئ،  لحمك  ل صدوره  ياطي هو ق ح عتقال  وضع املهتم املدان، 
اجلنا  ت،  ول، ويف ٕاطار املقار ه يف كثري من ا د هذا النقاش قانوين و

ىل مستوى قانون املسطرة اجلنائية   .هذا املوضوع 
ي مل يصل سنه ٕاىل  ٔخرى، الطفل ا نا حنو مواضيع  سنة،  16تو

ٔصال؟ ٕاال ٕاذا اكنت  ٔو ملاذا سيكون معتقال  ياطيا  ملاذا سيكون اح
سلمه ٕاىل هيئة ٔو  ائلته  سلمه ٕاىل    .اجلرمية، 

ق، ملاذا يبقى الشخص معتقال ملدة  ٔخرى كثرية، قايض التحق مسائل 
ق، خفضناها ٕاىل  ٔشهر وخفضناها يف  8سنة عند السيد قايض التحق

بتدائية ٕاىل ٔن نقلص احملمكة    .شهرن، حناول 
رشيع، مث هناك السوار  ل شدد فهيا  مث هناك الكفاالت اليت س
كون السوار  ٓنذاك ح  إاللكرتوين، احلل هو السوار إاللكرتوين، و
ه هذا  ٔننا س ياطي  ح عتقال  عد عن قضية  إاللكرتوين سن

  .جتاه
ٔو السيد ا ٔمر السيد ويل امل  ٔو السيد قايض مث ح ي لويل العام 

كون هناك تعليل ملاذا  ٔن  ٔن يعلل، جيب  عتقال جيب  ٔمر  ق ب التحق
ا رساح ٔمر مبتابعته يف    .اعتقلته وملاذا مل ت

ء امل  ء العامني وو لنوقف هذه السلطة املطلقة اليت عند الو
ل  ٔ ل  ة امسها  24لتخضع ملسطرة قانونية دا ية الطعن يف رشع "سا

س الرساح املؤقت، الرساح املؤقت هو ملمتس ٕاىل احملمكة " عتقال ول
ٔوامر  ست هناك مالءمة يف  ٔنه ل ٔما الرشعية ح يبدو   كتطلهبا، 
لهيا، ميكن الطعن  ت اليت يتوفر  ٔفعال اليت اركهبا والضام ٔو ا عتقال 

ل  ٔ ل  عتقال دا ل  24يف رشعية  ة، يقوم القايض  بت فهيا ٕاذا اكن سا
دم رشعية لالعتقال ٔو    .هناك رشعية 

ا ما هذا  ربط ش ٔن  اللها  اولنا من  هذه من الوسائل اليت 
ء العامني  ء امل والو ٔجته ٕاىل و ٔن  ين  ياطي، وال ميك ح عتقال 
ارج  ٔولني يف هذا املوضوع، هذا خيرج  ٔو السادة الرؤساء ا ٔو القضاة 

وز صايص  رية يف ٕاصدار ما ميلكه القايض اخ ر العدل، هذه سلطة تقد
ة يف املوضوع ا   .من ق

كون يف  ة اليت  نعود ٕاىل القانون اجلنايئ، القانون اجلنايئ هذه الض
ٔن .. القانون اجلنايئ يه جضة ان، حنن مل نعد القانون اجلنايئ  زوبعة يف ف
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ب راء بدون س ه إال ٓن ا. ف ليه ا ب ال النص املوجود  راء بدون س ٕال
ه  ٔنه قلبت ف ىل هذا النص،  ٔي خشص بناء  عتقال  سمح  

س  ك ال ٔ شف ادي  (complet)إالثبات،  نة  ٔو ال سيارة مز ن  مز
يل ت  اك هاذ اليش، وث ني  ٔ . نتابعك وسو م ت   بغييت نث

يل، فانقلب عبء إالثبات، هذي ٔ  ت إالدانة د ٔنت اث   .والراءيت؟ 
فه ٕاال ٕاذا اركب فعل جريم  ٔو توق مك حماسبة الشخص  نيا، مىت ميك
ٔشياء ومرتبطة  اسب مع ما مي من  ٔشياء ال ت يه  ٔنه موجود  ت  وث
ريها من  ٔي خشص و ٔننا نوقف  س فقط تلقائيا  لفعل اجلريم، ول

لضبط هذه النصوص نتقائية، ملاذا  ه نوع من  ٔخرى، مث ف ؟ النصوص ا
لضبط؟  يار هذه النصوص  ٔخرى؟ ملاذا مت اخ لنصوص ا ٔت  ملاذا مل ي

ديدة ال ة نظر حنن حكومة  ري واحض.. (ولنا و ٔشياء ال) صوت  .. ا
ري واحض( ٔشياء) صوت    .ا

ٓخرن يف الرؤية، ح اكنوا حيمكون  داثيني، خنتلف مع ا ٔننا  نقول 
ريدون يف القانون، وحنن ك  نا نصوت وحنرتم دور مكعارضة، يقررون ما 

ٔنفذ  ٔ لست هنا   ، اء دور لبية، ومرروا كثري من النصوص،  ٔ ومه ا
ٔنفذ سمترارية، نعم، .. سياسة حكومة سابقة، ولست هنا   ٔ د ه م ف

ة نظر  لبية هلم و ٔ ٔحزاب اليت موجودة يف ا ٔشياء، ا ولكن هناك 
ا رت ٔن ا   .خمتلفة، ومن حقي 

سحب هاذ القانون، مادام مل يمت  يد ٔننا  صاصنا  ل يف مصمي اخ
ٔيت  ٔن ن ٔنه جيب  ليه، فميكن حسبه،  حنن نعتقد  رشه والتصديق 
ت هلم رٔي  ٔعامل هلم رٔي، النقا ال ا ه ونناقش، ر رم لقانون اجلنايئ 

سائية وما يطالبونه)288( ساء هلم رٔي، املنظامت ال املتخصصني .. ، ال
ٔن نقدم مدونة  ٓراء ونقرر،  سمع للك هذه ا ٔن  داث هلم رٔي، جيب  ٔ
ٔطفال، هل نعيد النظر يف  حول الطفل، حول املتابعات اجلنائية ل

كون ٔن .. املتابعات اجلنائية اليت  ٔشياء جيب  ٔعامل؟ لك هذه ا ال ا ر
ىل هذا النقاش ح  ف ٔ م   .نناقشها و
رتام  ٔن يمت ا ريده هو  ات لك ما  ة من ف القانون مع خصوصية لك ف

ٔيت  صادي، ولهذا حسبت هذا القانون، وٕاذا ارت ق ىل املستوى  متع  ا
ليه،  ٔنص  عيا س ب  قمية قانونية وسيلعب دورا اج راء بال س ٔنه إال ب
ة  ا ٔن هذه ق ة،  ٔحسبه لك جرٔة وجشا ٔنه ال ينص س ٔيت  وٕاذا ارت

ٔ هنا يف هذا امل ٔي حكوميت، ولكن ٕاذا مطلقة، و رب عن رٔيي ور ٔ وقع 
س حكومة، ما عندي  ٔنه خييل ذاك النص، هذا رئ س احلكومة  ٔى رئ ارت

س احلكومة ٔنه رئ ذ ما يطلبه مين،  ف ادي نقوم ب ر ليه،    .ما ند
ٔخرى يف القانون .. رجعو لبطء املساطر رجع لقضية  ال، بغيت 

ٔحاكم  ىل  ال الشيك بدون رصيد، اجلنايئ، بغينا نصو كذ  الصلح، م
ليه؟  الش تنقلب  يق؟  ٔدي الشيك، الش نتابعو  ي د  يعتقلو الوا

ساع   .يؤدي الغرامة وهللا يعاونو يعطينا الت
اص وتصاحلو،  ٔش ل ا وقع يش مشلك من املشالك بني جوج د

ابعو، الش؟ يؤدي املبالغ املستحقة  ادي نبقى م ى امللف، الش  هت ا
  .و املبالغ املستحقة ونطويو امللفويؤدي 

متع  ىل استقرار ا بري  ٔثري  س لها ت ٔن فذوك اجلرامئ اليت ل جيب 
ىل الصلح ونفضيو  ه، منشيو نقلبو  ن الش  هاذوسالم امللف هذا، ما اك

ٔحاكم، ما عندها حىت معىن،  لهيم  ري نتابعو الناس وحنمكو  نبقاو نقلبو 
يل ما واكينة كثري من اجلرا ال ا مئ ميكن ينص به الصلح هبا الصلح، اجلرامئ م

ر مادية فيش  اص ذات خسا ٔش ش السالمة البدنية واجلسدية ل مسا
ى امللف، بعض الترصفات اليت  هت ٔرض، يؤدي الغرامات وا جشرة، وفيش 
ن الش نبقاو لكيش  ساءت  هو، يؤدي الغرامات ومييش حبالو، ما اك

لمحمكة، ولكيش اله نديوه  ٔحاكم، ولكيش  ه ا ٔمور .. نصدرو ف واكينة 
ادي نتصاحلو فهيا يف خمافر الرشطة، جنيبوه حفا فعل جريم نتصاحلو معه 
لغد  وخيلص ويؤدي وهللا يعاونو، ونعطيوه الورقة مييش خيلص فاحملمكة 
ادي منشيو  ليه، ولكيش  ادي حنمكو  ليه، وهللا يعاونو، مايش لكيش 

  .احملامكف نبقاو ندورو
تنا فهاذ البالد  ىل رق ن بطء املساطر،  ي هاذبطء املساطر، فعال اك

امك وندوزو هبم  لم مثرو ونديومه  س ٔعامل  ال ا يل كمنشيو جنيبو ر ا
ٔش من  ٔعامل،  ال  ٔش من ر ٔش من رشكة بقت،  عرشن سنة، 

رو . مرشوع يل قال  ال، ند ن ا راك س ) ري واحض م( ..حمامك 
ه  اري نعيدو ف ارية نعيدو فهيا النظر، القانون الت فاحملمكة، خصنا احملامك الت

، خصنا حنميوها، ولكن . النظر هيا صعوبة املقاو يوقع  ن د رشاكت  اك
كونو  ري  وه ونتابعوه،  ، خصنا نعاق مس صعوبة املقاو ن من ينصب  اك

ٔمور ملعقول فالبال. معقولني فا شتغل  يل ت شتغل ا يل ما ك د نعطيوه، وا
ش   .ملعقول حنامكوه، ما اكي

ل املؤسسة ل القضاء ودا .. ٕاىل استطعنا خنلقو هاذ الثقافة هاذي دا
يدور  ل  ام الر يبقى عرشن  مييش يطعن فالرضيبة  ال الرضائب،  م
ري ادي ذاك  فاحملمكة مل يصدر احلمك، ال الرشكة بقت وال فلوس وال والو، 

ٔحاكم وتيلعب، خصنا احلمك   ش ينفذ ا غ يل ما ت ن ا ليه عندك، واك
ايئ،  يل هو نص ج ن حتقري مقرر قضايئ ا تو حمك اك نتعاملو معاه، حبال ج
ش  يل ما بغا ٔحاكم ا د واش النيابة العامة نطلبو مهنا تبقى تنفذ يش 
لينا  ٔشياء كثرية كت صاص حىت يه؟ اكينة  خ فذ؟ نعطيوها هاذ  ت

  .يدو النظرنع 
د جوج خطوات، ما  ٔزمة املوظفني جفميع احملامك املغربية، در وا عند 

ش نقللو شوية، طلبنا من .. عرفت واش ٓن  مه ا جوج خطوات در
قلو لبعض  ش ي ٔن  ىل املستوى املركزي،  ل وزارة العدل  املوظفني د

ي م ىل مجيع  ني، مع احلفاظ  ا حمتا يل اح ٔن احملامك ا هلم،  ازات د
هلم، وهنا  يازات د م ش ما منسوش هلم  ت  رو هلم انتدا ادي ند

د السؤال يتحسب فإالدارة : تنجيبو وا يل فوزارة العدل  الش لكيش ا
د الغرض  د املوظف يقيض وا ث خيرج وا املركزية؟ لكيش، من ح
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ه  ىل التنقل ف يعمرو  تعويض  جي حىت درمه، كت 100ويحيد لو و
اد  ٔرسول هللا،  ليك  ط وكتدار إالجراءات والقرار وهللا مصيل  لر

ٔ ما فهمهتاش، يف 100متيش ليه ديك  ٓن،  ٔ ما فهمهتاش حلد ا درمه، 
د  ن وا صاصات، اك خ ويني، ونعطيومه  رو مدراء  ني ميكن لنا ند

ر، يعطيو  ر ما حمتجهاش الوز صاصات دالوز خ ل  ة د لمدراء مجمو ها 
سري متا  ادي  ء العامني  ٔولني والو سيق مع الرؤساء ا اجلهويني، وبت
ت  ر يل اكينني، واملد ر، حبال املندوبيات ا ىل الوز ينوب  يل  حبال ا
ن  د ٓخرن، ونعطيومه املهندسني، ونعطيومه املسا اع وزارات  ن م يل اك ا

عيني، ونعطيومه از كتاب.. ج ىل مستوى ويبقى  ة الضبط ممثل 
دو قانون فهاذ  ىل مستوى اجلهة، كنو سيري إالدارة القضائية  رية يف  املد

صاصات خ ل  ة د د مجمو ش حنيدو وا ٔ . املوضوع هذا،  ش  ما عرف
ل  لضبط مجيع املهندسني ال د ل) l’informatique(الش  .. وال د

دوش ف الش ما يتوا ط،  ن فالر نا يش موجود اج ٔقالمي؟ وقت ما اح ا
ٔ مازال ما  ط؟  الش لكيش كنجمعوه فالر داك،  ندس  يكون  ة  ا

  .فهمهتاش
ٔ مازال مافهمهتاش،  ط؟  ل اجلهة لكها فالر رشية د الش املوارد ال
يوان،  يل عندي فا شارن ا رشيع وإالخوة املس رية ال  طلبت من مد

رو قانون لهاذ صاصات لكها  ٔهنم يد خ رن اجلهويني ونعطيومه  املد
رو اجلهوية، ٕايوا نبداوها  ك بغيتو تد هيم،  ة نعطيوها  ة، لكها املمك املمك
ل  ام د لز رو  صاصات، ما عند ما ند خ رو اجلهة ونعطيوها  وند

صاصات، نفرقوه   .خ
اصة السيد .. هاذ العام هذا ر املالية و شكر السيد وز س ك رئ

ش نقلو  ىل هاذ املوضوع، امسحو لينا  ٔكد  يل  صب  500احلكومة، ا م
ل 2022ٕاىل  ٔهنا د لسادة القضاة، عيطت 2021، رمغ  ، واعطيناها لكها 

سق  د ال بري وبوا سيق  د الت شتغل معا بوا يل ك س املنتدب ا لرئ
اصب قضاة، عطيومه  ل م ٔزمة د ن  صب  500 هاذبري، قلنا هلم راه اك م
ٔن غندوزو  د،  ٔول فشهر وا ان ا م ، ويف شهر 250شغل، عند 

د  روها فشهر ستة، شهر وا ٓخر وغند ان   250ستة غندوزو ام
ادي  300، وعند 250وفشهر ستة  يفاش  تناقشو  صب شغل، فك م

ر  صب شغل 500 هاذند   .م
د  ساين ومؤسسايت، عند وا د املشلك ٕا ن م 500عند وا

شار،  رشيع، كتعرفوها السيد املس بو عند قايض ال ني فاحملامك، تيك سا ال
ب بـ يك ب بيديه، لكيش  ك د  ، حىت )l’ordinateur(د ما بقا 

هبا  يك ه وىل  ب الفق يك ش  حىت هو ) l’ordinateur(هذيك الطريقة 
ه ني، ع . وىل فق سا رو هباذ ال ٔش غند ش نعرفو  ند دا مطروح لينا 

ل احللول   :جوج د
لصو من  يت ٔهنم  رو لمك،   نقولو هلم هللا يعاومك، ما عند ما ند
ة، نقولو هلم امسحو لينا ما بقاوش،  سو ئق امل يطلبو مهنم الو يل  الناس ا

)l’ordinateur (ل   .شد بالصتمك، هللا يعاومك، ٕاذن هذا 
ش ندجمه اصهم احلل الثاين ندجمهم فوزارة العدل،  م فوزارة العدل 

د  ان، قلنا غنخصصو وا هنم 140يدوزو ام ا حمتاج ٔن اح صب،  م
يعرفو يطلعو  يل  ٔرسة هوما ا ل ا فوزارة العدل، فني حمتاجهنم؟ فاحملامك د
ٔثناء العملية  ٔوراق، ميكن ينقلهم لنا  ب القدام وهذوك ا ىل ذوك الك

رو العملية الرمقية هو  ث غند يل ميكن هلم ينقلوها، هداك الرمقية، ح ما ا
يقراه وال مايش لكيش  ش واش لكيش  ٔ خشصيا ما كنقراه، ما عرف اخلط، 
ه،  اله مسييت كنقرا ف  ، ٔ يل ما نقدرش نقراه  ل الزواج د يقراه، العقد د

روه فـ  ن، در )l’ordinateur(خصنا نقلو ذاك اليش ند هيم مز ، قلنا 
  .جوج

ة و د ا ٔن ثقافهتم ثقافة  وا لعدول،  ا بغينا نلتحقو  قالت  اح
ع، وافقو هللا  فقهية ورشعية، اتصلنا مع السادة العدول در معهم اج

لعدول   .جيازهيم خبري، وبغاو ميشيو 
يق شباب عندو  ٓخر،  د اجلزء  ام ما  28ام،  25ام،  30وا

شتغل فك ل العدول، بغى  ل حمامك عندوش نفس الثقافة د ابة الضبط د
ادي نوظفو فهيم ما بني  ان و رو ام ٔرسة، غند ش  160و 140ا د  وا

ل احملامك ٕاىل جنحو  رشد، ونوظفومه دا نقدو هاذوك الناس ونقذومه من ال
ا  كونو وظف ادي  ان، وهكذا  ادي نوظفو  160فاالم ٔن  هلم، وزد  د

رومه 140 ش ند عية،  دة اج د ومسا   . فاحملامك لكهامسا
لمحمكة  لت امرٔة  عية، د دة اج يلقى مسا لمحمكة  ل الطفل  د

عية دة اج   .كتلقى مسا
عية  دة اج كون مسا ل الطالق  ٔرسة ذوك امللفات د امك ا مف

عي، قلنا  دة اج د املسا يكون وا كون يش جرمية  د، حبال  سا  140ك
ان ا 160و ٔنه يقدمو لالم يل كتدرس هاذ وطلبنا  ني من املعاهد ا ملتخر

ع،  ج مل  مل النفس وطلبة  عية وطلبة  ج دة  ل املسا املادة د
ٔو  ر  لني فشهر ينا ا مق ان واح م ش يدوزو هاذ  يل طلبنا  هاذو ا

ليه ٓن بدات إالجراءات  ان، ا م رو  ادي ند ٔعتقد،  ر    .فربا
ال فاحملامك عند م  لمحمكة ستق ل  د يد ش وا شلك، ما ميك

ٔسامء الناس،  ن  ٔرسار الناس، اك ن  ن ملفات، اك ويبقى يدور فاملاكتب، اك
يعرفو مييش يقولها لو، خصنا  د  ل وشاف امس يش وا ري ٕاىل د د  الوا

ل هاذنوقفو  رو ماكتب د ا ما عند حىت .. اليش، خصنا ند ولكن اح
كونو املوظفني، واش شف  ىل حممكة يف املغرب، فني  ٔ و حممكة النقض، 

ٔ شفت حممكة النقض الظروف فاش . فالاكب) sous-sol( املوظفني فـ
شارن، هللا حيسن العوان، ويصدرو  شتغلو، ال الرؤساء وال املس ك

  .ٔحاكم ويطبعو، واملوظفني متا يعانون
و حممكة النقض، هاذي ٔ  ا احلال، خصنا نب ٔ بقى ف قة  ىل فاحلق

  .سلطة قضائية اكينة فاملغرب، يه حممكة النقض
يجيو الوفود  ال،  و حممكة النقض مبستوى  ش نب ٓن كنتداولو  ا
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يل  منوذج شامخ ا د ا كون وا يجيو املغاربة، هاذي خصها  ولية،  ا
د حممكة النقض يف  و وا ش نب راسة  ٓن بدينا فا يعطي الصورة، ا

ال، من مثانية ط هيا تمل مستوى  ش ميكن  سعة،  املوظفني  هاذوابق وال 
كون اخلدمات ش  حشال ما وفريت اخلدمات، حشال ما وفريت .. وتمل هذا 

لس خيدم ي   .لموظف ولقايض ظروف العمل حشال ما 
ار وجيلس، لهذا وهذا السادة  هيز ملفاتو ومييش  حشال ما كتوفر ليه 

شتغ.. القضاة يل ك ل ورمغ ذاك اليش ا ث كتد لو السادة املوظفني ح
ه  ه الربد وف دامة، كتقول هللا )l’humidité(الاكب ف ، وكتلقى املوظفة 

اد شوف احملامك  ة مايش يه هذيك، ٕاوا  ا ن يش  حيسن العوان، اك
رو رة؟ لهذا خصنا هنمتو هباذ املوضوع وهذا وند يف دا ٔخرى    ..ا

لقانون اجلن لمسطرة املتعلقة  سبة  ادي ل ا فعال نصينا،  ايئ، اح
ت البدي  ث كتقول العقو ، ولكن ح ت البدي ىل العقو نصو وال نصينا 
ش  يل تنفذ هاذ العقوبة، ما ميك د الواك مؤسساتية ا يخصك ختلق وا
ساو هذاك السيد،  عية مدة شهرن، ون ج القايض يقول  اخلدمة 

اصو خيلصها   .ال،ال،ال، ال، 
لعالقة مع وبناء  ادي تتلكف  يل  د الواك ا رو وا ادي ند ليه، 

رو ادي تد د فني  ش تعرف لك وا ة    .السلطات العموم
ش ا ما عند ن، ولكن اح ٓن .. منشيو لالكتظاظ اك اد تناقشو ا

يق  د مدمن كنعتقلوه  يجي وا ني،  ل املدم يفاش خنلقو مؤسسات د
لسجن  ليه من طفل شاب، وكنصيفطوه  ركة  ش يتعمل الكواكيني، 

ل السجن، هللا حيسن  ليه فالسجن والظروف د ش، ويضغطو  احلش
ٔنه إالدارة العامة ٕالدارة  ٓخر، رمغ  د  يخرج وا يخرج من السجن  العوان، 
ر العجب  ٔمن الوطين كتد ر العجب، وإالدارة العامة ل السجون، كتد

يل اعطى هللا هو هذا، إالماكنية  ش تنقذ هاذ الناس هاذو، ولكن ا
كتظاظ   .والضغط و

ة والسيد املندوب العام  ر الص ٓن عندي نقاش مع السيد وز د ا
ل  ني ود ل املدم د املؤسسة د و وا د املؤسسة، نب رو وا ش ند

جتاه ش ما ميشيوش فهاذ  تلني عقليا    .ا
قشناها فقانون املسطرة  ٔخرى  ري قضية  ن  قشهنا، اك اجلنائية، كنا 

رك،  افر ا يل مف افر الرشطة، هاذوك الناس ا يل مف هاذوك الناس ا
ري ٕادارة  لكو؟ راه  يعطهيوم ما  يل  لهيم؟ شكون ا يرصف  يل  شكون ا
هتم  يل د يخرجو مزيانية ا يجبدو من عندمه،  رك  ٔمن الوطين وٕادارة ا ا

ركة من الصدقة لنامه ويعاونو ذوك الناس،  رو قانون، دا د ، خصنا ند
د مفخفر الرشطة  ٔلك، وا يف ٕاطار مرشوع املزيانية، خصنا نوفرو هلم ا
ٔمن  ال ا ا ر شكرو اح لك، وك رك خصو  د مفخفر ا لك، وا خصو 
ٔن  ش يوفرو لهذوك الناس رمغ  رو املستحيل  يد يل  رك ا ال ا ور

دا شكرمه    .ٕاماكنياهتم حمدودة، وك
عتبار بداية من ال  رد  رو  ادي ند ٔنه  ل العديل، قلنا ب لس سوابق 

ادي جييمك يل    .قانون املسطرة اجلنائية ا
رة ملكفة  يل يه وز رة غيثة مزور، ا التحول الرمقي، معنا السيدة الوز
زاف،  ٔيم، ما كنفهمش  ل الرمقيات  ٔ فهاذ اليش د النتقال الرمقي، 

ات ولكف  ٓن فدر اج ، وا يل عند لها حبضور املهندسني ا ا الوزارة د
ٔمور دو هاذ ا ش نو   .كهنيؤو 

ستورية  ٔقل من املقاربة ا ٔهنا  ية  ٔم روش املقاربة ا ا ما كند ال، اح
نا املقاربة  ري قانونيني، كتتحمك ف ري رشعيني و كونو  ادي  وٕاال 

ل لسمل د ٔمين مرتبط  ستورية، واحلضور ا لو ا ٔمن د   .املواطن وا
لو  288فعال الفصل  ة د لصيا ادي جنيو  ىن ذاك املوقف،  ٔ كنت

ش نعاقب  اه، ما ميك ٔ كنت ٔكد  ث جيي القانون اجلنايئ، ولكن تن من ح
و وٕاال ٔن دار إالرضاب، ما ميكن لكش تعاق د السيد    .. ٔ وا

 ٔ ذ ا دم تنف لضامن، جترمي  سجيل  دم ال ذ .. حاكمجترمي  دم تنف
لهيا  ر  ٔنك تد ويل  ل لكش املنتظم ا ٔحاكم اكينة، هاذي جرامئ ما يق ا

د هاذاجلرامئ فالسجن،  انب الغرامات، وما ميكن لكش تعتقل وا ري  ي 
ري الغرامات ر  عي، تد ج   .ٔن ما دارش الضامن 

ح معهم حو  ٔ بغيت نف ٔعامل،  ال ا ٔ بغيت نقابة ر ار حول منشيو، 
ارة وشوفو  ح حوار حول مدونة الت امللفات، اليس حفظي، بغيت نف
ٔعامل  ل ا شوف ر ، ماعندي رغبة  ل القضا ة د مو د ا نعاجلو وا

ٔ هاذ الرغبة ما عندي ٕاال يف احلاالت القصوى ل احملامك،    .دا
ن هنا، مع التنظمي القضايئ، السيد  قانون التحكمي عندمك، هاهو اك

ٔي حلظة رئ ٔ مستعد ندوزو معمك يف  اه و رشيع قدم س جلنة العدل وال
مكلوه   .ش 
ٔثناء مسطرة  133الفصل  ستور الطعن يف دستورية القوانني  من ا

ادي  لربملان و ادي يقدمو  س احلكومة،  عوى، راه عند السيد رئ ا
  .نناقشوه

ادي نتعبو،  اي، معناه  ٔ قانون املسطرة اجلنائية ها هو  ولكن 
ش  ة املطلوبة  لرس ادي تعبو معنا ومتشيو معنا  مك  ٔ عندي اليقني ب

ل التعديالت ة د مو د ا   .ميكن لينا حنققو وا
س جلنة  ٔ رئ رو القوانني وانتوما كتعرفو كنت  ث كند راه من ح
يل كنت فاملعارضة، ما معرين عرقلت قانون  رشيع يف الوقت ا العدل وال

، نتفق معك وخنتلف معك، كنقول رٔيي، ولكن ٕاىل بغات من القوانني
ستور وهذا هو  ر، هذا هو ا لهيا، ما عندي ما ند مكل  لبية هللا  ٔ ا

س  ث كنت رئ ر، مفن ح لهيا السيد  -القانون، ما عندي ما ند وتيعقل 
رشيع  س، اكن معنا فلجنة العدل وال ٔعامل  -الرئ دوز القانون املنظم 

ات  احلكومة، برية ذيك السا الفات  ستورية، وعند اخ دوز فاحملمكة ا
ليك،  مكل  لبية هللا  ٔ لتصويت كنقولو ل ري كنوصل  د، ولكن  مع الرم
عتبار بعض ما قلناه، وكثري ما  ذو بعني  يا  ، ة نظر هاذي و
هلم،  ة نظر د ٔن ما عندمه تصور وعندمه و عتبار،  ذوش بعني  ي
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يجي  هاذي لبية  ٔ ذ ا يا د  يجي يش وا ث  ميقراطية، من ح يه ا
ٔشنو هو؟ ننصحو ونناقشوه ونعطيو رٔينا، . ش ينفذ تصورو ا دور  اح

ش نعرقل  لبية، ما ميكن ل ٔ يل عندو ا ٓخر املطاف هو ا ولكن يف 
ادي يدوز، ٕاىل عندمك  ٔ فاملعارضة،  التحكمي ها هو  ٔنين  لبية،  ٔ ا

ٔنه راه القراءة الثانية يش  ل،  ز دا ق مالحظات حول التحكمي ما دام دا
ل   .وشوفو ق

ٔ عندي هاذ  دا،  ة  ٔنه كتاب الضبط وضعيهتم س ٔكد ب ٔ م
فقش  ٔ ما م لسة،  ل لو  يد سو مليل  يل يل  لباس ا ة، حىت فا ا الق

يتطري ل  ٔوراق  ب وا لباس هاك، ويك ل هبذاك ا يد يه هبذاك معاه، 
لباس، خصنا نعيدو النظر فهاذ اليش رو حمامك، شوف العدا .. ا بغيتو ند

ىل  يقلب  يل  روش، ا رو  ماند ٔنصاف احللول، العدا  ند ما فهياش 
ل العنارص ن جوج د ىل راسو، اك ك  يض الوسائل : ٔنصاف احللول راه 

رشية ل رشية، خصنا نتلكفو    .املادية والوسائل ال
ين، حيتاج ٕاىل قرار  ٓن مايش كناقشوه، م ٓن در معهد تناقشوه ا ا

ل  ل احملامني ود ه التكون د رو ف  les(سيادي هذاك املعهد، بغينا ند
notaires ( ،ل العدول ل املفوضني القضائيني ود ل كتاب الضبط ود ود

ان يف  1000ٔنه معهد ميكن  يتحمل حىت لـ خشص، وغيكون ام
كون عندمه ا رو دورات 200خول ويف اخلروج، احملامني  يد ، العدول 

ة وهاذوك  امني  les notaires (200 ،150(كوي امني وال فلك  فلك 
  .ونص ويقرا

د ٕاىل دوز  ٔنه الوا ا،  ٓن تناقشوها ف بي  10القضاء عند فكرة ا
ل ويت ت القضاء وجيي يد ا نة جيي يدوز ام ش سنني فيش  كون، 

س عندها جتربة فالطب، عندها جتربة فـ  ) la comptabilité( جنيبو 
ا  ، راه مطلوبة م دو العدا سا ادي  ٔشياء وهاك  عندها جتربة جفميع ا
لواكو مع  ادي ن ٔنه راه  ساو ب ٔننا ن ا  ة، مطلوب م قرارات جريئة وجشا

لو فاملناقشة ش البلواكج، غند ة، ما اكي ا   .يش 
دي راه اكينة مصاحل معقدة، ٕاال كنتو معا تعاالو  ٕاىل خرجت بو

لبية، راه ما عندي  ٔ ىل ا ىل املعارضة وال  ح ال  ف ٔ م شتغلو لكنا، و
ٔنتوم ٔمة عندمك احلق فوفرق،  ث كتوليو ممثيل ا ٔمة، من ح   ة ا ممثيل ا

ٔو عمك  ح معمك حوار فهيا وميكن يل نق ٔ مستعد نف عوين،  نظرمك، و تق
ل القانون اجلنايئ  ش اللكامت فهيا املقدس، ميكن نبدلو اللكامت د وما عند

ولتنا ولشعبنا وملصاحلنا ة    .واملسطرة اجلنائية لكام اكنت هناك مصل
و، فاملؤسسات  ٔج ة  ا ا، عندمك يش   تعالو، عندمك اقرتاح مرح

ٔعامل ال ا ت ر ت وال نقا يل كمتثلو ال النقا ح، ولكن اعطيو ا ف ٔ م  ،
د ميل  لقدام ومنشيو فهيا، راه شوف راه الوا ٔمور  هاذ الفرصة ندفعو ا

ٔو ٕاجيابيا د السن راه ميكن يندم سلبيا    .يوصل وا
ة وما درهتاش وبقى يف احلال  ا ر يش  الندم السليب هو ٕاىل بغيت ند

ٔما ٕاال ري درهتا، هذيك يه املصيبة،  ون  درت يش  من بعد، وقلت 
شفت وقلت لكون ما درهتا راه درهتا ما  لطت فهيا ومن بعد اك ة و ا
يل ما بغيناش نفهمو تنقولو بال  ليك، راه ا يل  ٔنك دريت ا ن مشلك،  اك
يل كنخرسو،  ش ما خنرسوش الفلوس، راه داك اليش ا رو هاذي  ما ند

يل كنخرسو ٕاىل در ٔكرث من ذاك اليش ا ها    .هأن ٕاىل ما در
عاد فهيم النظر، القانون  اص س ٔش عاد فهيا النظر، ا ، احملامك س
هنار غنلقاو ريوسنا  د ا ٔن ٕاىل ما در هاذ اليش، وا ه النظر،  عاد ف س
ادي جتيك ال  ا ولينا ضعاف، وما  ا وجتاوز واح ٔن العامل سبق

ة ا ه، ما غتجيك حىت يش  ادي جييك ال توج رات، ما    .اس
ٔمة، خصين  ٔنتوما ممثيل ا ليمك، ولكن  يل خنطب  قة عزز  ٔ فاحلق

رتام   .نتعامل معمك 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر، ورمبا  ب الرصحي، السيد الوز ىل التعق ر،  شكرا، السيد الوز
اقشة املزيانيات  لجنة، مبناسبة م ستمكل هاذ النقاش بعد قليل فا س

  .ع العدلالفرعية املرتبطة بقطا
ىل املسامهة القمية ر،    .فشكرا لمك، السيد الوز

ٔعامل هاذ اجللسة، اليت اكنت  دول  نا  كون قد استوف وبذ 
ٔسئ الشفهية   .خمصصة ل

ىل املسامهة لجميع    .وشكرا 
  .ورفعت اجللسة


