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بيان الأ�سباب 

الأول  ربيع  من   25 يف  �صادر   1.11.19 رقم  ال�رشيف  الظهري  من   25 املادة  من  الثانية  للفقرة  طبقا   .1
"تعزيز  يف  ي�صاهم  املجل�س  فاإن  الإن�صان،  حلقوق  الوطني  املجل�س  باإحداث   )2011 مار�س  )فاحت   1423
البناء الدميقراطي، من خالل النهو�س باحلوار املجتمعي التعددي، وتطوير كافة الو�صائل والآليات املنا�صبة 

لذلك".    

كما يقوم املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، اإ�صافة اإىل ذلك، وطبقا للمادة 13 من الظهري ال�رشيف املحدث 
له ببحث ودرا�صة "مالءمة الن�صو�س الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل مع املعاهدات الدولية املتعلقة 
بحقوق الإن�صان وبالقانون الدويل الإن�صاين، التي �صادقت عليها اململكة اأو ان�صمت اإليها، وكذا يف �صوء 
لها من  املقدمة  بالتقارير  اخلا�صة  الأممية  املعاهدات  اأجهزة  ال�صادرة عن  والتو�صيات  اخلتامية،  املالحظات 

لدن احلكومة"  

وطبقا ملقت�صيات املادة 15 من الظهري ال�رشيف املحدث له ، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يعمل على 
"ت�صجيع وحث كافة القطاعات احلكومية وال�صلطات العمومية املعنية على متابعة تنفيذ املالحظات اخلتامية، 
والتو�صيات ال�صادرة عن اأجهزة املعاهدات املتعلقة بحقوق الإن�صان ، اإثر فح�صها للتقارير املن�صو�س عليها 

يف املادة 14 من الظهري ال�رشيف املذكور.  

اإىل  يرفع   ، الإن�صان  الوطني حلقوق  املجل�س  فاإن   ، الذكر  ال�صالف  الظهري  من   24 املادة  ملقت�صيات  وطبقا 
النظر ال�صامي جلاللة امللك، "اقرتاحات وتقارير مو�صوعاتية،" يف كل "ما ي�صاهم يف حماية حقوق الإن�صان 

والدفاع عنها على نحو اأف�صل"

2. اعتبارا لكون احلوار الوطني حول اإ�صالح العدالة ي�صكل فر�صة تاريخية لبناء  ت�صاوري للمبادئ الأ�صا�صية 
املتعلقة باإ�صالح هذا القطاع ال�صرتاتيجي، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، يعتزم امل�صاركة يف النقا�س 
العمومي املتعلق بالتنظيم الق�صائي بتقدميه لهذه املذكرة املتعلقة بالظهري ال�رشيف رقم 1.56.270 ال�صادر 
بتاريخ 6  ربيع الثاين 1376 املوافق ل 10 نونرب 1956 املعترب مبثابة قانون الق�صاء الع�صكري كما وقع تغيريه 

وتتميمه.  

3. اإن املقرتحات املت�صمنة يف هذه املذكرة قد مت اإعدادها بناء على خمتلف املرجعيات املعيارية والت�رشيحية 
على امل�صتويني الوطني والدويل )اأ(، وكذا خمتلف م�صاهمات وتو�صيات املنظمات غري احلكومية الوطنية 
املجل�س  قام  كما  )ج(.  املتحدة  الأمم  معاهدات  لهيئات  الوجيهة  التو�صيات  اإىل  بالإ�صافة  )ب(  والدولية 



مــــــــــــذكــــــرة مـــــــتــعــلــــــقة
بالظهيـــر ال�شريـــف رقم 1.56.270 )6 ربيـــع الثـــاين 1376 املـــوافق ل10 نونرب 1956( 
املعترب مبثابة قانون الق�شاء الع�شكري كما وقع تغيريه وتتميمه

2

القانونية املنظمة للمحاكم الع�صكرية يف عدد  الن�صو�س  الوطني حلقوق الإن�صان بدرا�صة مقارنة لعدد من 
من البلدان الدميقراطية ، وذلك لتقريب املقرتحات املقدمة يف هذه املذكرة من املمار�صات اجليدة ال�صارية 

املفعول يف هذه البلدان.

4. وهكذا، فقد مت اعتبار املرجعيات املعيارية والت�رشيحية التالية يف اإعداد هذه املذكرة:  

 الد�صتور ول�صيما ت�صديره1  والف�صول 6 )الفقرة الثالثة( 2 ، 23 3 ، 32 )الفقرة الأوىل( 4 ، 107، 113، 
117، 118 )الفقرة الأوىل(، 120، 127، و128 منه 5. 

 العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، ول�صيما املادة 14 منه6، كما مت التعليق عليها من طرف 
جلنة حقوق الإن�صان يف مالحظتها العامة رقم 32 7 ، وخا�صة يف فقراتها 88 و22 9  

 اتفاقية حقوق الطفل، ول�صيما املادة 38 منها )الفقرة الثانية والثالثة( 10 
 الربوتوكول الختياري اخلا�س بعدم م�صاركة الأطفال يف النزاعات امل�صلحة والذي دخل حيز التنفيذ يف 
12 فرباير 2002 و�صادقت عليه اململكة املغربية بتاريخ 22 ماي 2002، وخا�صة املادتني 1 و3 )الفقرات 

الأوىل اإىل الرابعة( منه11
 1957 20 ماي  املغرب يف  والتي �صادق عليها   ،1930 ل�صنة  الق�رشي  العمل  29 حول  التفاقية رقم   

وخا�صة مادتها الثانية 12 
املتحدة يف  العامة لالأمم  الق�صائية، كما �صادقت عليها اجلمعية  ال�صلطة  ا�صتقالل  ب�صاأن  الأ�صا�صية  املبادئ   
اخلام�صة  النقطة  1985 ول�صيما  13 دجنرب  بتاريخ  1985 و40/146  نونرب   29 بتاريخ   40/32 قراريها 

منها 13 
 القرار رقم 2004/27 حول م�صاألة اإدارة العدالة من طرف املحاكم الع�صكرية، املعتمد من قبل اللجنة 
2004، وخا�صة  12 غ�صت  بتاريخ  املنعقدة   24 الدورة  الإن�صان وحمايتها خالل  لتعزيز حقوق  الفرعية 

الفقرات 8 و10 منها14.
 م�رشوع مبادئ تنظم اإقامة العدل عـن طريق املحاكم الع�صكرية"، املقدم اأمام جلنة حقوق الإن�صان، خالل 

دورتها الثانية وال�صتني بتاريخ 13 يناير 2006 وخا�صة املبادئ رقم 515، 816 و13 17. 
احرتام حقوق  بتعزيز  املتعلقة   1 رقم  التو�صية  وامل�صاحلة، وخا�صة  الإن�صاف  لهياأة  الوجيهة  التو�صيات   

الإن�صان وحت�صني احلكامة الأمنية وكذا التو�صية رقم 11 املتعلقة بالنهو�س باحلكامة الأمنية اجليدة. 

5. جتدر الإ�صارة اإىل اأن اإ�صالح املحكمة الع�صكرية كان مو�صوعا حا�رشا ب�صفة م�صتمرة يف اأجندة املنظمات 
غري احلكومية املهتمة مبجال التنظيم الق�صائي . 

ففي �صنة 2010 على �صبيل املثال اقرتحت ع�رش جمعيات18 يف مذكرة لها تتعلق باإ�صالح الق�صاء اإ�صالحا 
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املتبعة  وامل�صطرة  وتاأليفها  امللكية  امل�صلحة  للقوات  الدائمة  الع�صكرية  املحكمة  اخت�صا�س  مبجالت  يتعلق 
اأمامها. 

 19 الأمنية  احلكامة  جمال  يف  املغربي  الت�رشيع   حول  احلكومية  غري  املنظمات  اإحدى  اأجنزتها  درا�صة  يف  و 
طرحت ت�صاوؤلت بخ�صو�س اخت�صا�س وتنظيم املحكمة الع�صكرية يف عالقة ب�صمانات املحاكمة العادلة. 
و يف درا�صة مقارنة اأجنزتها �صبكة دولية من املنظمات غري احلكومية حول "اإ�صالح ال�صلطات الق�صائية يف 
بداية الربيع العربي"، اقرتحت ال�صبكة املذكورة اإ�صالحا للتنظيم الق�صائي يف عدد من الدول العربية )و منها 

املغرب( بحيث اأو�صت بعدم عر�س املدنيني اأمام املحاكم الع�صكرية. 

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن جمعية هيئات املحامني باملغرب، نظمت يف �صنة 1987 ندوة وطنية 20 حول مو�صوع 
حقوق الإن�صان، حيث طرحت للنقا�س م�صاألة الو�صع القانوين للمحكمة الع�صكرية الدائمة. 21

املنظمة  القانونية  للن�صو�س  الإن�صان بدرا�صة مقارنة  الوطني حلقوق  املجل�س  قام  املنطق،  نف�س  6. و�صمن 
للمحاكم الع�صكرية يف عدد من البلدان الدميقراطية املتقدمة ، ويف هذا الإطار متت درا�صة الن�صو�س التالية : 

 القانون اجلنائي الع�صكري بتاريخ 24 ماي 1974 ، والذي مت تعديله بقانون 26 يناير 1998 )اأملانيا(
 قانون 10 اأبريل 2003 املتعلق باإلغاء املحاكم الع�صكرية يف وقت ال�صلم والإبقاء عليها يف وقت احلرب 

)بلجيكا(
 قانون الدفاع الوطني امل�صادق عليه يف 1950 )كندا( 

 القانون التنظيمي 4/1987 بتاريخ 15 يوليوز 1987 املتعلق باخت�صا�س وتنظيم الق�صاء الع�صكري )اإ�صبانيا( 
 القانون رقم 180 بتاريخ 7 ماي 1981 حول الق�صاء الع�صكري والقانون رقم 561 بتاريخ 30 دي�صمرب 

1988 املحدث ملجل�س الق�صاء الع�صكري )اإيطاليا( 
 قانون ان�صباط القوات امل�صلحة امل�صادق عليه يف �صنة 2000 )اململكة املتحدة(   

الع�صكري  بالق�صاء اجلنائي  الأمر اخلا�س   ،  1979 23 مار�س  بتاريخ  الع�صكرية  امل�صطرة اجلنائية  قانون   

بتاريخ 24 اأكتوبر 1979 والقانون اجلنائي الع�صكري ل 13 يونيو 1927 )�صوي�رشا(  

7. اإن اقرتاحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان املتعلقة بالظهري ال�رشيف رقم 1.56.270 ال�صادر بتاريخ 6 
ربيع الثاين 1376 املوافق ل 10 نونرب 1956 املعترب مبثابة قانون الق�صاء الع�صكري كما وقع تغيريه وتتميمه، 

ت�صتند على احلجج التالية : 

احلجة الأوىل : �رشورة مالئمة بع�س مقت�صيات الظهري  ال�رشيف مو�صوع هذه املذكرة مع الد�صتور ، وخا�صة 
يف املجالت املتعلقة بحقوق املتقا�صني، ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية، وحماية احلريات واحلقوق الأ�صا�صية 

امل�صمونة د�صتوريا يف حالة ال�صتثناء. 
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اأن  ، ذلك  امللكية  امل�صلحة  للقوات  الدائمة  الع�صكرية  للمحكمة  القانونية  الطبيعة  تو�صيح   : الثانية  احلجة 
الف�صل 10 من الظهري ال�رشيف رقم 1.56.270 ال�صادر بتاريخ 6  ربيع الثاين 1376 املوافق ل 10 نونرب 
1956 املعترب مبثابة قانون الق�صاء الع�صكري كما وقع تغيريه وتتميمه يحدث بالرتاب املغربي حمكمة ع�صكرية 
دائمة للقوات امل�صلحة امللكية، فاإن املجل�س الأعلى يف قراره عدد 971 �س 22 بتاريخ 31 مايو 1979 يف 

امللف اجلنائي عدد 63399    قد عرف املحكمة الع�صكرية بكونها"حمكمة ا�صتثنائية" . 

احلجة الثالثة: اإن القرتاحات املتعلقة بالخت�صا�س ال�صخ�صي والنوعي للمحكمة الع�صكرية تندرج يف اإطار 
اإعمال املالحظات النهائية لهيئات املعاهدات، وخا�صة تو�صيات الفقرة الثالثة ع�رشة من املالحظات اخلتامية 
للجنة مناه�صة التعذيب املوجهة للمغرب اإثر تقدميه لتقريره الدوري الرابع )اأكتوبر-نونرب 2011( والذي 

يو�صي املغرب بتعديل ت�رشيعاته " لكي ت�صمن حماكمة جميع املدنيني اأمام املحاكم املدنية دون غريها".

احلجة الرابعة : اإن املقرتحات املقدمة يف هذه املذكرة ، ت�صتهدف تقريب النظام الق�صائي الع�صكري الوطني 
من التوجهات الأ�صا�صية املالحظة يف البلدان الدميقراطية املتقدمة. 

ذلك اأن  حتليل التجارب املقارنة يف هذا املجال ميكن من ا�صتخال�س اأربع توجهات بنيوية اأ�صا�صية : 

 تطابق متزايد بني نظام املحاكم الع�صكرية ونظام املحاكم العادية �صواء فيما يتعلق بو�صعية الق�صاة اأو فيما 
يتعلق بامل�صاطر املطبقة اأمام هذه املحاكم. 

 حتديد الخت�صا�س النوعي للمحاكم الع�صكرية يف اجلرائم املتعلقة بالقانون اجلنائي الع�صكري والن�صباط 

الع�صكري
 حتديد الخت�صا�س ال�صخ�صي للمحاكم الع�صكرية يف الع�صكريني 

 ان�صحاب متزايد لل�صلطة التنفيذية احلكومية من اإدارة الق�صاء الع�صكري.

وهكذا ميكن تقدمي مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان بخ�صو�س الظهري ال�رشيف رقم 1.56.270 
ال�صادر بتاريخ 6  ربيع الثاين 1376 املوافق ل 10 نونرب 1956 املعترب مبثابة قانون الق�صاء الع�صكري كما 

وقع تغيريه وتتميمه، كما يلي : 

8.تعديالت ذات طابع �صكلي وحتريري 

يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان : 

 تعوي�س عبارة املجل�س الأعلى مبحكمة النق�س يف منت الظهري ال�رشيف وانطالقا من ف�صله الأول.  
 حذف عبارة "اأو حمتلة" الواردة يف الف�صل اخلام�س من الظهري ، بالنظر لعدم تالوؤمها البني مع اإرادة اململكة 
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ال�صلم والأمن يف  للمحافظة على  العمل  "عزمها على موا�صلة  الد�صتور يف  ت�صدير  املعرب عنها يف  املغربية 
العامل"

�صنة،   18 هو  امللكية  امل�صلحة  القوات  مدار�س  اإىل  للولوج  الأدنى  ال�صن  اأن  اإىل  اأوىل،  جهة  من  وبالنظر، 
واعتبارا من جهة ثانية للتزامات املغرب يف اإطار الربوتوكول الختياري اخلا�س بعدم م�صاركة الأطفال يف 
النزاعات امل�صلحة، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يقرتح اأن يتم على م�صتوى الف�صل 5 من الظهري 
حذف الإ�صارة اإىل  املتهمني الأقل من ثمانية ع�رش �صنة. كما اأن اإحدى الآثار املرتتبة عن اعتبار هذا املقرتح 
هي اإلغاء املقت�صيات املتعلقة بالأ�صئلة املوجهة اإىل املتهمني غري البالغني �صن 18 �صنة وكذا مقت�صيات الفقرة 

الثانية من الف�صل 202 من الظهري ال�رشيف مو�صوع هذه املذكرة. 

9. مقرتحات تتعلق بالخت�صا�س النوعي وال�صخ�صي للمحكمة الع�صكرية 

يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اإعادة حتديد الخت�صا�س النوعي وال�صخ�صي للمحكمة الع�صكرية 
من خالل اإعادة �صياغة الف�صلني 3 و4 من الظهري مبثابة قانون الق�صاء الع�صكري كما يلي : 

على م�صتوى الف�صل 3 ، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن جتري اأحكام املحكمة الع�صكرية يف 
وقت ال�صلم ، فيما يخ�س اجلنايات واجلنح املن�صو�س عليها يف هذا الظهري ، ويف الظهري رقم 1-74 383- 
القوات  العام يف حظرية  الن�صباط  نظام  على  بامل�صادقة  املتعلق   )1974 )5 غ�صت   1394 15 رجب  ل 
بالن�صبة  وذلك  املحكمة.  هذه  على  املحالة  واجلنح  باجلنايات  املرتبطة  املخالفات  وكذا  امللكية،  امل�صلحة 
للفئات امل�صار اإليها يف النقط 1،2 و4 من الف�صل 3 من الظهري مو�صوع هذه املذكرة، وحذف النقطة الثالثة 
من هذا الف�صل التي حتيل على "جميع الأ�صخا�س املعتقلني يف ال�صجون الع�صكرية لأجل اقرتاف خمالفة من 

اخت�صا�س املحكمة الع�صكرية". 

ويف نف�س الإطار ، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يو�صي بحذف املقطعني الأخريين من الف�صل 3 من 
الظهري اللذين يقا�صى مبوجبهما اأمام املحكمة الع�صكرية : 

القوات  اأع�صاء  �صد  مقرتفة  جناية  مبثابة  تعترب  جرمية  املرتكبني  �صفاتهم  كانت  اأي  الأ�صخا�س  "جميع   

امل�صلحة امللكية واأ�صباههم"
عدة  اأو  ع�صو  اقرتفها  اإذا  فيما  جنائية  تعترب  جرمية  املرتكبني  �صفتهم  كانت  كيفما  الأ�صخا�س  "جميع   

اأع�صاء من القوات امل�صلحة امللكية ب�صفة عملية اأو �صاركوا فيها" 
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عالوة على ذلك يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اإعادة �صياغة الف�صل 4 من الظهري ال�رشيف كما 
يلي : 

"جتري اأحكام املحكمة الع�صكرية على جميع الأ�صخا�س امل�صار اإليهم يف الف�صل 3 من هذا الظهري والذين 
اقرتفوا : 

 اجلنايات واجلنح �صد اأمن الدولة واملن�صو�س عليها يف الف�صول 163 اإىل 218 من القانون اجلنائي
 اجلنايات واجلنح املن�صو�س عليها يف الف�صول 1-218 اإىل 9-218 من القانون اجلنائي"

وان�صجاما مع التعديل املقرتح اأعاله، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يو�صي بتعوي�س م�صطلح " الأمن 
اخلارجي للدولة" ب "اجلنايات واجلنح املن�صو�س عليها يف الف�صل 4 من هذا الظهري"و حذف املقطع الأخري 
"الأ�صخا�س الذين ت�رشي عليهم اأحكام املحكمة  20 من الظهري. كما يقرتح حذف م�صطلح  من الف�صل 

الع�صكرية"، على اإثر القرتاح املقدم اأعاله باإعادة حتديد الخت�صا�س ال�صخ�صي للمحكمة الع�صكرية.

هذا، ويذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان باأن درا�صة التجارب املقارنة امل�صار اإليها اأعاله توؤكد الجتاه 
الق�صايا  يف  ال�صلم  وقت  يف  الع�صكرية  للمحاكم  النوعي  الخت�صا�س  حتديد  يف  واملتمثل  ال�صائد  الدويل 

التاأديبية ، ويف بع�س  احلالت املقارنة لوحظ اجتاه لإلغاء املحاكم الع�صكرية يف وقت ال�صلم. 

وعلى �صبيل املثال، فاإن فرن�صا األغت بالقانون 261-82 بتاريخ 21 يوليوز 1982 املحاكم الع�صكرية يف 
وقت  يف  الع�صكرية  باملحاكم  الحتفاظ  مع  امل�صلحة  للقوات  الدائمة  العليا  املحكمة  وكذا  ال�صلم،  وقت 

احلرب. 

"حتدث يف وقت  اأنه  2003 ين�س على  اأبريل   10 البلجيكي ل  القانون  3 من  ويف نف�س الجتاه فاإن املادة 
احلرب حماكم ع�صكرية دائمة وحمكمة ع�صكرية يحدد مقرها ودائرة نفوذها من طرف امللك"

اإحداث حماكم  22 ين�س فقط على  القانون الأ�صا�صي )الد�صتور( الأملاين  الثانية( من  96 )الفقرة  الف�صل  اأما 
القانون  عليها يف  املن�صو�س  اجلرائم  مرتكبي  فاإن  ال�صلم  وقت  اأما يف  احلرب،  وقت  ع�صكرية يف  جنائية 
اجلنائي الع�صكري ل 24 ماي 1974 )املعدل بالقانون ال�صادر بتاريخ 26 يناير 1998( تتم مقا�صاتهم اأمام 

املحاكم اجلنائية العادية.   

وين�س الف�صل 117 )الفقرة5( من الد�صتور الإ�صباين على اأن "مبداأ الوحدة الق�صائية هو اأ�صا�س تنظيم و�صري 
املحاكم" واأن "القانون ينظم الق�صاء الع�صكري، يف املجال الع�صكري ح�رشا ويف حالة ال�صتثناء طبقا ملبادئ 
الد�صتور" وهكذا، ففي وقت ال�صلم، فاإن الق�صاء الع�صكري الإ�صباين خمت�س فقط بالبت يف اجلرائم املن�صو�س 
عليها يف القانون اجلنائي الع�صكري وبالبت يف الطعون املتعلقة بالقرارات التاأديبية ال�صدارة �صد الع�صكريني. 
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و�صمن نف�س املنطق، فاإن املحاكم الع�صكرية ال�صوي�رشية، خمت�صة يف وقت ال�صلم بالبت يف اجلرائم الع�صكرية 
املقرتفة من طرف الع�صكريني املوجودين يف و�صعية خدمة. 

وقت  يف   " اأنه  على  ين�س  الذي  الإيطايل  الد�صتور  من  )الفقرة3(   103 الف�صل  يوؤكده  مماثال،  توجها  اإن 
املحاكم  هذه  متار�س  فال  ال�صلم  وقت  ويف  للقانون.  طبقا  اخت�صا�صها  الع�صكرية  املحاكم  متار�س  احلرب، 

اخت�صا�صها اإل بالن�صبة للجرائم الع�صكرية املقرتفة من طرف اأع�صاء القوات امل�صلحة".  

و يف نف�س الجتاه، فاإنه ل ميكن اأن يقا�صى اأمام حمكمة ع�صكرية، طبقا ملدونة الن�صباط الع�صكري الكندية، 
ا�صتثناء  اأن هناك  القوات امل�صلحة الكندية. غري  اأع�صاء  اإل  اإىل حد كبري مثيلتها باململكة املتحدة  التي ت�صبه 
على م�صتوى الخت�صا�س ال�صخ�صي للمحاكم الع�صكرية الكندية. فبع�س فئات املدنيني ميكن اأن يخ�صعوا 
للقوات  ع�صوا  يرافقون  الذين  بالأ�صخا�س  الأمر  ويتعلق  الكندية،  الع�صكري  الن�صباط  مدونة  ملقت�صيات 

امل�صلحة الكندية يف مهمة خارج الرتاب الكندي.   

10. اقرتاحات ت�صتهدف تقوية حقوق املتقا�صني اأمام املحكمة الع�صكرية 

يعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن تقوية حقوق املتقا�صني اأمام املحكمة الع�صكرية، طبقا للمقت�صيات 
الد�صتورية ذات ال�صلة ي�صتوجب تقريبا كبريا للم�صاطر املتبعة اأمام املحكمة الع�صكرية من امل�صاطر املتبعة اأمام 

املحاكم العادية ، مع الأخذ بعني العتبار خل�صو�صية الق�صاء الع�صكري. 

وهكذا فمن اأجل اإعطاء طابع عام ملقت�صيات الفقرة الأوىل من الف�صل 118 من الد�صتور، يقرتح املجل�س 
من  الع�صكري،  الق�صاء  قانون  مبثابة  الظهري  من   9 املادة  من  الأوىل  الفقرة  تعديل  الإن�صان  الوطني حلقوق 
اجلرمية  فيه  ت�صببت  معنوي  اأو  مادي  ل�رشر ج�صماين،  �صخ�صيا  تعر�صوا  الذين  الأ�صخا�س  اأجل متكني كل 
مو�صوع الدعوى العمومية اأمام املحكمة الع�صكرية اأن ينت�صبوا طرفا مدنيا اأمام هذه املحكمة. وهكذا ي�صري 

بالإمكان اإقامة الدعوى املدنية يف نف�س الوقت الذي تقام فيه الدعوى العمومية اأمام املحكمة الع�صكرية. 

ومن جهة اأخرى ، ومن اأجل تاأمني مالءمة قانون الق�صاء الع�صكري مع مقت�صيات الف�صل 128 من الد�صتور، 
فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يقرتح و�صع اأعوان ال�رشطة الق�صائية امل�صار اإليهم يف املقاطع 1،2 و3  
من الف�صل 34 من الظهري مبثابة قانون الق�صاء الع�صكري، حتت �صلطة مندوب احلكومة وقا�صي التحقيق 
املكلفة  احلكومية  ال�صلطة  �صلطة  حتت  احلايل  القانوين  الإطار  ظل  يف  مو�صوعون  اأنهم  علما  الع�صكري، 

بالدفاع الوطني. 
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الوطني  املجل�س  فاإن  العادلة،  املحاكمة  تقوية �صمانات  اأجل  اجلل�صة، ومن  ب�صري  بالإخالل  يتعلق  فيما  اأما 
الظهري  من   82 الف�صل  )و خا�صة  احلالت  لهذه  املنظمة  املقت�صيات  �صياغة  اإعادة  يقرتح  الإن�صان  حلقوق 
مو�صوع هذه املذكرة( من اأجل مماثلتها مع املقت�صيات املن�صو�س عليها يف الف�صول 357 اإىل 361 من قانون 

امل�صطرة اجلنائية.  

ولأ�صباب مماثلة، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان مماثلة اآجال الطعن بالنق�س )8 اأيام ح�صب الف�صل 
109 من الظهري مو�صوع املذكرة( مع الأجل املن�صو�س عليه يف قانون امل�صطرة اجلنائية )10 اأيام ح�صب 

الف�صل 527 من قانون امل�صطرة اجلنائية(

ويذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، بهذا اخل�صو�س باأن التجارب املقارنة، تربز اجتاها وا�صحا نحو 
مماثلة امل�صاطر املتبعة اأمام املحاكم الع�صكرية مع تلك املتبعة اأمام املحاكم العادية. وهذه حالة الق�صاء الع�صكري 

ال�صوي�رشي مثال، ويف اإيطاليا فاإن قانون امل�صطرة اجلنائية العادي هو املطبق اأمام املحاكم الع�صكرية.   
   

11. مقرتحات ت�صتهدف مماثلة تنظيم املحكمة الع�صكرية مع تنظيم املحاكم العادية. 

 �صمن نف�س منطق تطبيع تنظيم املحكمة الع�صكرية، وتكري�س الن�صحاب املتزايد لل�صلطة التنفيذية احلكومية 
من اإدارة الق�صاء الع�صكري، وهو ان�صحاب يندرج يف اإطار تقوية ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية، فاإن املجل�س 
الوطني حلقوق الإن�صان يقرتح اأن يتخذ قرار تنظيم جل�صات املحكمة الع�صكرية يف وقت ال�صلم يف مكان 
خارج الرباط ، من طرف الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية، بناء على اإحالة من ال�صلطة 

احلكومية املكلفة بالدفاع الوطني. 

113 من  للف�صل  الق�صائية ، بو�صفه مكلفا، طبقا  لل�صلطة  اأجل تكري�س دور املجل�س الأعلى  اأنه من  كما 
وتعيينهم  ا�صتقاللهم  يخ�س  فيما  ول�صيما  للق�صاة،  املمنوحة  ال�صمانات  "تطبيق  على  بال�صهر  الد�صتور 
ال�صباط  قائمة  يخ�س  فيما  يقرتح  الإن�صان  الوطني حلقوق  املجل�س  فاإن  وتاأديبهم"،  وتقاعدهم  وترقيتهم، 
وال�صباط ال�صغار املتوفرة فيهم ال�رشوط القانونية اأن ي�صاركوا يف اأعمال املحكمة الع�صكرية ب�صفتهم ق�صاة 
املجل�س  على  م�صبقا  تعر�س  اأن  الوطني-  بالدفاع  املكلفة  احلكومية  ال�صلطة  من طرف  حاليا  تعد  -والتي 
الأعلى لل�صلطة الق�صائية ، من اأجل اأن يتم تعيني الق�صاة الع�صكريني ح�صب نف�س ال�رشوط والكيفيات التي 
يتم بها تعيني الق�صاة املدنيني. ويتطلب اإعمال هذا املقرتح تعديل الف�صل 21 من الظهري مبثابة قانون الق�صاء 

الع�صكري.  

بالإ�صافة اإىل ذلك، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، اأن يتم تعيني روؤ�صاء املحكمة الع�صكرية يف بداية 
كل �صنة ق�صائية بقرار من الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية ، وهو مقرتح يتطلب اإعماله 

تعديل الف�صل 22 من الظهري مو�صوع املذكرة.  
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ويذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان بهذا اخل�صو�س، اأن التجارب املقارنة، تلتقي يف تنوعها، يف اجتاه 
تكري�س قواعد تتوخى �صمان ا�صتقاللية ال�صلطة الق�صائية يف تاأليف وتنظيم املحاكم الع�صكرية. كما اأنه من 
املتعلقة بتدبري امل�صار املهني للق�صاة  اأن عددا من الدول اختارت تخويل الخت�صا�صات  اإىل  املهم الإ�صارة 

الع�صكريني اإىل املجال�س العليا لل�صلطة الق�صائية.  
للتقا�صي  اأعلى هياأة  العليا )و هي  اإن�صاء غرفة ع�صكرية خمت�صة باملحكمة  املثال، مت  �صبيل  اإ�صبانيا على  ففي 
4/1987. والق�صاة الع�صكريون الذين ي�صكلون  التنظيمي  التنظيم الق�صائي الإ�صباين( وذلك بالقانون  يف 
ن�صف عدد ق�صاة هذه الغرفة، يتم و�صعهم يف و�صعية تقاعد من اجلي�س، ول ميكنهم اأن يعودوا اإىل �صفوفه 

وي�صريون اأع�صاء كاملي الع�صوية يف املحكمة العليا. 

اأما اإيطاليا فقد اأحدثت جمل�صا للق�صاء الع�صكري، والذي ميار�س اإزاء الق�صاة الع�صكريني ،طبقا للقانون رقم 
561 ال�صادر يف 30 دجنرب 1988 نف�س الخت�صا�صات التي يزاولها املجل�س الأعلى للق�صاء. 

اأما بع�س التجارب املقارنة الأخرى، فقد اأحدثت م�صلحة للق�صاء الع�صكري ب�صفة عر�صية ويخت�س فقط 
يف اجلرائم املتعلقة بالن�صباط واملخالفات التاأديبية التي يرتكبها اأع�صاء القوات امل�صلحة. وهذه حالة اململكة 
املتحدة مثال، حيث ل تعترب املحاكم الع�صكرية حماكم دائمة. وتقوم م�صلحة اإدارة الق�صاء الع�صكري، وهو 
م�صكل فقط من مدنيني، مبهام كتابة ال�صبط ول يتبع �صل�صلة القيادة الع�صكرية. وتقوم هذه امل�صلحة يف حالة 
خمالفة مقت�صيات قانون ان�صباط اخلدمة، بدعوة املحكمة لالنعقاد. ويف نف�س الجتاه كر�س قانون القوات 

امل�صلحة ل�صنة 1996 ا�صتقاللية النيابة العامة عن �صل�صلة القيادة الع�صكرية.    

اجلوانب  بع�س  على  الإ�رشاف  يف  الدفاع  وزارة  دور  اأن  اإىل  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  ي�صري  كما 
املتعلقة باإدارة الق�صاء الع�صكري يف بع�س التجارب املقارنة، يجد تف�صريه يف كون الخت�صا�س النوعي لهذه 
املحاكم هو تاأديبي بالأ�صا�س. وهذا ما يف�رش مثال و�صعية رئي�س املراقبني يف املحاكم الع�صكرية ال�صوي�رشية 

والذي يقوم باإدارة العدالة الع�صكرية حتت مراقبة وزارة الدفاع.    

ويف بلدان اأخرى، فاإن الآثار املحتملة التي قد تنجم عن تعيني الق�صاة الع�صكريني من طرف ال�صلطة التنفيذية 
احلكومية، يتم تعوي�صها بال�صمانات النظامية التي ي�صتفيد منها هوؤلء الق�صاة. وعلى �صبيل املثال، فاإن تعيني 
والعزل،  للنقل  الق�صاة  قابلية  عدم  �صمان  يعو�صه  الدفاع،  وزير  طرف  من  الإ�صبان  الع�صكريني  الق�صاة 
اأن يحيطوا املجل�س العام لل�صلطة الق�صائية باأي �صغط قد يتعر�صون له. كما يقوم املجل�س العام  واإمكانية 

لل�صلطة الق�صائية مبهام التفتي�س ملختلف اأجهزة الق�صاء الع�صكري. 



مــــــــــــذكــــــرة مـــــــتــعــلــــــقة
بالظهيـــر ال�شريـــف رقم 1.56.270 )6 ربيـــع الثـــاين 1376 املـــوافق ل10 نونرب 1956( 
املعترب مبثابة قانون الق�شاء الع�شكري كما وقع تغيريه وتتميمه
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للق�صاة  الأ�صا�صي  النظام  مع  الع�صكريني  للق�صاة  الأ�صا�صي  النظام  مبماثلة  اإيطاليا  قامت  م�صابه  اجتاه  ويف 
املدنيني. ذلك اأن القانون ال�صادر يف 1981 ين�س على اأن النظام الأ�صا�صي للق�صاة الع�صكريني وكذا ترقيتهم 

جتري عليها املقت�صيات �صارية املفعول على الق�صاة املدنيني.    

12. مقرتح يتعلق باإلغاء عقوبة الأ�صغال ال�صاقة 

لحظ املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن عقوبة الأ�صغال ال�صاقة مل تعد موجودة �صمن العقوبات التي ين�س 
عليها القانون اجلنائي ، ولذا فاإن املجل�س يقرتح اإلغاء جميع العقوبات بالأ�صغال ال�صاقة املن�صو�س عليها يف 

الف�صول 152،154،164،169،171، و172 من الظهري مو�صوع هذه املذكرة. 

13. مقرتح يتعلق بالخت�صا�س النوعي للمحكمة الع�صكرية يف احلالت ال�صتثنائية. 

الظهري مو�صوع  213 من  الف�صل  الأوىل من  الفقرة  مقت�صيات  اأن  الإن�صان  الوطني حلقوق  املجل�س  يعترب 
املذكرة والذي ين�س على تو�صيع الخت�صا�س النوعي للمحكمة الع�صكرية والذي ين�س يف فقرته الأوىل على 
اأن "جميع اجلرائم اأو اجلنح املرتكبة برتاب الأقاليم اأو العمالت التي يكون" قد اأعلن "مبقت�صى ظهري �رشيف 
عن جعلها حتت احلكم الع�صكري، ميكن اأن ترفع اإىل املحكمة الع�صكرية كيفما كان مرتكبوها"، تت�صمن 
خماطر جدية على �صمان احلريات واحلقوق الأ�صا�صية امل�صمونة د�صتوريا والتي تبقى كذلك حتى يف حالة 
ال�صتثناء طبقا للف�صل 59 من الد�صتور. ولذا فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يو�صي باإلغاء هذه الفقرة. 
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هوام�ش 
1 -  اأكدت اململكة املغربية يف ت�صدير د�صتورها على " عزمها على موا�صلة العمل للمحافظة على ال�صالم والأمن يف العامل"

"جعل التفاقيات الدولية، كما �صادق عليها املغرب، ويف نطاق اأحكام الد�صتور، وقوانني اململكة، وهويتها الوطنية  وعلى 
الرا�صخة، ت�صمو، فور ن�رشها، على الت�رشيعات الوطنية، والعمل على مالءمة هذه الت�رشيعات، مع ما تتطلبه تلك امل�صادقة"

2 -  تعترب د�صتورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب ن�رشها، مبادئ ملزمة.
لي�س للقانون اأثر رجعي 

3 -  مبقت�صى هذه الفقرة ، فاإن الدولة ت�صعى لتوفري احلماية القانونية، والعتبار الجتماعي واملعنوي جلميع الأطفال، بكيفية 
مت�صاوية، ب�رشف النظر عن و�صعيتهم العائلية 

4 -  مبقت�صى هذه الفقرة ، فاإن الدولة ت�صعى لتوفري احلماية القانونية، والعتبار الجتماعي واملعنوي جلميع الأطفال، بكيفية 
مت�صاوية، ب�رشف النظر عن و�صعيتهم العائلية.

5 -  الف�صل 107 : " ال�صلطة الق�صائية م�صتقلة عن ال�صلطة الت�رشيعية وعن ال�صلطة التنفيذية.  
امللك هو ال�صامن ل�صتقالل ال�صلطة الق�صائية. " 

يخ�س  فيما  ول�صيما  للق�صاة،  املمنوحة  ال�صمانات  تطبيق  على  الق�صائية  لل�صلطة  الأعلى  املجل�س  ي�صهر   "  :  113 الف�صل 
ا�صتقاللهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتاأديبهم.

الف�صل 117 : " يتوىل القا�صي حماية حقوق الأ�صخا�س واجلماعات وحرياتهم واأمنهم الق�صائي، وتطبيق القانون. 
الف�صل 118 )الفقرة الأوىل( : " حق التقا�صي م�صمون لكل �صخ�س للدفاع عن حقوقه وعن م�صاحله التي يحميها القانون".

الف�صل 120 : " لكل �صخ�س احلق يف حماكمة عادلة، ويف حكم ي�صدر داخل اأجل معقول.
حقوق الدفاع م�صمونة اأمام جميع املحاكم".

دث املحاكم العادية واملتخ�ص�صة مبقت�صى القانون. الف�صل127 : " حتحُ
ل ميكن اإحداث حماكم ا�صتثنائية".

الف�صل 128 : " تعمل ال�رشطة الق�صائية حتت �صلطة ق�صاة النيابة العامة وق�صاة التحقيق، يف كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات 
ال�رشورية بخ�صو�س اجلرائم و�صبط مرتكبيها ولإثبات احلقيقة" 

6 -  املادة 14 : 
1. النا�س جميعا �صواء اأمام الق�صاء. ومن حق كل فرد، لدى الف�صل يف اأية تهمة جزائية توجه اإليه اأو يف حقوقه والتزاماته يف 
اأية دعوى مدنية، اأن تكون ق�صيته حمل نظر من�صف وعلني من قبل حمكمة خمت�صة م�صتقلة حيادية، من�صاأة بحكم القانون. ويجوز 
منع ال�صحافة واجلمهور من ح�صور املحاكمة كلها اأو بع�صها لدواعي الآداب العامة اأو النظام العام اأو الأمن القومي يف جمتمع 
دميقراطي، اأو ملقت�صيات حرمة احلياة اخلا�صة لأطراف الدعوى، اأو يف اأدنى احلدود التي تراها املحكمة �رشورية حني يكون من 
�صاأن العلنية يف بع�س الظروف ال�صتثنائية اأن تخل مب�صلحة العدالة، اإل اأن اأي حكم يف ق�صية جزائية اأو دعوى مدنية يجب اأن 
ي�صدر ب�صورة علنية، اإل اإذا كان الأمر يت�صل باأحداث تقت�صي م�صلحتهم خالف ذلك اأو كانت الدعوى تتناول خالفات بني 

زوجني اأو تتعلق بالو�صاية على اأطفال.
2. من حق كل متهم بارتكاب جرمية اأن يعترب بريئا اإىل اأن يثبت عليه اجلرم قانونا.

3. لكل متهم بجرمية اأن يتمتع اأثناء النظر يف ق�صيته، وعلى قدم امل�صاواة التامة، بال�صمانات الدنيا التالية:
)اأ( اأن يتم اإعالمه �رشيعا وبالتف�صيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة املوجهة اإليه واأ�صبابها،

)ب( اأن يعطى من الوقت ومن الت�صهيالت ما يكفيه لإعداد دفاعه ولالت�صال مبحام يختاره بنف�صه،
)ج( اأن يحاكم دون تاأخري ل مربر له،

)د( اأن يحاكم ح�صوريا واأن يدافع عن نف�صه ب�صخ�صه اأو بوا�صطة حمام من اختياره، واأن يخطر بحقه يف وجود من يدافع عنه اإذا 
مل يكن له من يدافع عنه، واأن تزوده املحكمة حكما، كلما كانت م�صلحة العدالة تقت�صي ذلك، مبحام يدافع عنه، دون حتميله 

اأجرا على ذلك اإذا كان ل ميلك الو�صائل الكافية لدفع هذا الأجر،
)هـ( اأن يناق�س �صهود التهام، بنف�صه اأو من قبل غريه، واأن يح�صل على املوافقة على ا�صتدعاء �صهود النفي بذات ال�رشوط املطبقة 

يف حالة �صهود التهام،
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)د( اأن يزود جمانا برتجمان اإذا كان ل يفهم اأو ل يتكلم اللغة امل�صتخدمة يف املحكمة،
)ز( األ يكره على ال�صهادة �صد نف�صه اأو على العرتاف بذنب.

4. يف حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات منا�صبة ل�صنهم ومواتية ل�رشورة العمل على اإعادة تاأهيلهم.
5. لكل �صخ�س اأدين بجرمية حق اللجوء، وفقا للقانون، اإىل حمكمة اأعلى كيما تعيد النظر يف قرار اإدانته وفى العقاب الذي 

حكم به عليه.
6. حني يكون قد �صدر على �صخ�س ما حكم نهائي يدينه بجرمية، ثم ابطل هذا احلكم اأو �صدر عفو خا�س عنه على اأ�صا�س 
واقعة جديدة اأو واقعة حديثة الكت�صاف حتمل الدليل القاطع على وقوع خطاأ ق�صائي، يتوجب تعوي�س ال�صخ�س الذي اأنزل 
به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما مل يثبت اأنه يتحمل، كليا اأو جزئيا، امل�صئولية عن عدم اإف�صاء الواقعة املجهولة 

يف الوقت املنا�صب.
اأو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون  اأدين بها  اأن  اأو للعقاب على جرمية �صبق  7. ل يجوز تعري�س اأحد جمددا للمحاكمة 

ولالإجراءات اجلنائية يف كل بلد.

CCPR/C/ )2007 7 -  مت اعتماد املالحظة العامة رقم 32 يف الدورة الت�صعني للجنة حقوق الإن�صان )9 اإىل 27 يوليوز
GC/32 ; بتاريخ 23 غ�صت 2007 

8 -  الفقرة الثامنة : اإن احلق يف املعاملة على قدم امل�صاواة اأمام املحاكم والهيئات الق�صائية يكفل ب�صكل عام، بالإ�صافة اإىل 
املبادئ الواردة يف اجلملة الثانية من الفقرة 1 من املادة 14، مبادئ امل�صاواة يف الو�صول اإىل املحاكم وتكافوؤ الفر�س القانونية، 

وي�صمن معاملة اأطراف الق�صية املعنية من دون اأي متييز. 

9 -  الفقرة الثانية و الع�رشون : وتنطبق اأحكام املادة 14 على جميع املحاكم والهيئات الق�صائية التي تدخل يف نطاق تلك 
املادة �صواء كانت اعتيادية اأو خا�صة، مدنية اأو ع�صكرية. وتالحظ اللجنة اأن العديد من البلدان لديها حماكم ع�صكرية اأو خا�صة 
ميثل اأمامها مدنيون. ومع اأن العهد ل مينع حماكمة املدنيني اأمام حماكم ع�صكرية اأو خا�صة، اإل اأنه ين�س على اأن ت�صتويف هذه 
التي  ال�صمانات  تعديل  اأو  تقييد  اإىل  املعنية  للمحكمة  اخلا�س  اأو  الع�صكري  الطابع  يوؤدي  واأل   14 املادة  �رشوط  املحاكمات 
تكفلها. كما تالحظ اللجنة اأن حماكمة املدنيني اأمام حماكم ع�صكرية اأو خا�صة قد يثري م�صاكل خطرية فيما يتعلق باإقامة العدل 
ب�صورة من�صفة وحمايدة وم�صتقلة. وعليه، فمن املهم اتخاذ كافة التدابري ال�رشورية التي تكفل اإجراء هذه املحاكمات يف ظروف 
توفر فعليًا كل ال�صمانات املن�صو�س عليها يف املادة 14. وينبغي اأن يحُحاكم املدنيون من باب ال�صتثناء اأمام حماكم ع�صكرية اأو 

خا�صة. 

10 -  املادة 38 : 
2 . تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املمكنة عمليا لكي ت�صمن األ ي�صرتك الأ�صخا�س الذين مل يبلغ �صنهم خم�س ع�رشة 

�صنة ا�صرتاكا مبا�رشا يف احلرب.
بني  من  التجنيد  وعند  امل�صلحة.  قواتها  يف  �صنة  ع�رشة  خم�س  �صنه  تبلغ  مل  �صخ�س  اأي  جتنيد  عن  الأطراف  الدول  متتنع   .3
الأ�صخا�س الذين بلغت �صنهم خم�س ع�رشة �صنة ولكنها مل تبلغ ثماين ع�رشة �صنة، يجب على الدول الأطراف اأن ت�صعي لإعطاء 

الأولوية ملن هم اأكرب �صنا. 

11 -  املادة الأوىل : 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املمكنة عمليًا ل�صمان عدم ا�صرتاك اأفراد قواتها امل�صلحة الذين مل يبلغوا الثامنة ع�رشة من 

العمر ا�صرتاكًا مبا�رشاً يف الأعمال احلربية.
املادة الثالثة : 

1 - ترفع الدول الأطراف احلد الأدنى ل�صن تطوع الأ�صخا�س يف قواتها امل�صلحة الوطنية عن ال�صن املحددة يف الفقرة 3 من 
املادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، اآخذة يف العتبار املبادئ الواردة يف تلك املادة، ومعرتفة بحق الأ�صخا�س دون �صن الثامنة 

ع�رشة يف حماية خا�صة مبوجب التفاقية.
لل�صن  الأدنى  احلد  يت�صمن  اإليه  الن�صمام  اأو  الربوتوكول  هذا  على  الت�صديق  بعد  ملزمًا  اإعالنًا  طرف  دولة  كل  تودع   -  2
الذي ت�صمح عنده بالتطوع يف قواتها امل�صلحة الوطنية وو�صفًا لل�صمانات التي اعتمدتها ملنع فر�س هذا التطوع جرباً اأو ق�رشاً.

بال�صمانات  بالتم�صك  ع�رشة  الثامنة  �صن  دون  الوطنية  امل�صلحة  قواتها  يف  بالتطوع  ت�صمح  التي  الأطراف  الدول  تقوم   -  3
لكفالة ما يلي كحد اأدنى:



)اأ( اأن يكون هذا التجنيد تطوعًا حقيقيًا؛
)ب( اأن يتم هذا التجنيد الطوعي مبوافقة م�صتنرية من الآباء اأو الأو�صياء القانونيني لالأ�صخا�س؛

)ج( اأن يح�صل هوؤلء الأ�صخا�س على املعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها هذه اخلدمة الع�صكرية؛
)د( اأن يقدم هوؤلء الأ�صخا�س دلياًل موثوقًا به عن �صنهم قبل قبولهم يف اخلدمة الع�صكرية الوطنية.

4 - لكل دولة طرف اأن تعزز اإعالنها يف اأي وقت باإخطار لهذا الغر�س يوجه اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة الذي يقوم باإبالغ 
جميع الدول الأطراف. ويدخل هذا الإخطار حيز التنفيذ يف التاريخ الذي يتلقاه فيه الأمني العام. 

12 -  املادة 2 : 
1 - يف مفهوم هذه التفاقية، يق�صد بتعبري "العمل اجلربي اأو الإلزامي" كل اأعمال اأو خدمات تغت�صب من اأي �صخ�س حتت 

التهديد باأي عقوبة و مل يتطوع هذا ال�صخ�س باأدائها مبح�س اختياره. 
2 - على اأن تعبري "العمل اجلربي اأو الإلزامي" يف مفهوم هذه التفاقية ل يت�صمن: 

اأي اأعمال اأو خدمات تغت�صب مبوجب قوانني اخلدمة الع�صكرية الإلزامية لأعمال ذات �صبغة ع�صكرية بحتة
اي اأعمال اأو خدمات متثل جزءا من الواجبات املدنية الطبيعية للمواطنني يف بلد يحكم نف�صه ب�صكل كامل

اأي  اأعمال اأو خدمات تغت�صب من اأي �صخ�س بناء على اإدانة من حمكمة قانونية، ب�رشط اأن تنفذ هذه الأعمال اأو اخلدمات حتت 
اإ�رشاف ورقابة �صلطة عامة ، و األ يكون هذا ال�صخ�س موؤجرا لأفراد اأو �رشكات اأو جمعيات اأو اأن يكون مو�صوعا حتت ت�رشفها

اأي اأعمال اأو خدمات تغت�صب يف حالت الطوارئ، اأو يف حالة ن�صوب حرب اأو وقوع كارثة اأو وجود ما يهدد بوقوع كارثة 
كحريق اأو في�صان اأو جماعة اأو وباء اأو مر�س وبائي اأو غزو من حيوانات اأو ح�رشات اأو اآفات زراعية و بوجه عام اأي ظرف 

يهدد بقاء اأو رخاء ال�صكان كلهم اأو بع�صهم. 
اخلدمات الجتماعية الب�صيطة التي يوؤديها اأفراد املجتمع لتحقيق نفع مبا�رش لهذا املجتمع ن و من ثم ميكن اعتبارها واجبات 
مدنية طبيعية على اأفراد املجتمع ، ب�رشط اأن يكون لأفراد املجتمع اأو ملمثليهم املبا�رشين احلق يف اأن ي�صت�صاروا فيما يتعلق باحلاجة 

اإىل مثل هذه اخلدمات. 

13 -  النقطة اخلام�صة : 
لكل فرد احلق يف اأن يحاكم اأمام املحاكم العادية اأو الهيئات الق�صائية التي تطبق الإجراءات القانونية املقررة. ول يجوز اإن�صاء 
هيئات ق�صائية، ل تطبق الإجراءات القانونية املقررة ح�صب الأ�صول واخلا�صة بالتدابري الق�صائية، لتنتزع الولية الق�صائية التي 

تتمتع بها املحاكم العادية اأو الهيئات الق�صائية.  

14 -  تعيد تاأكيد اأن لكل فرد احلق يف اأن يحاكم اأمام املحاكم العادية اأو الهيئات الق�صائية التي تطبق الإجراءات القانونية 
الق�صائية،  بالتدابري  الأ�صول واخلا�صة  املقررة ح�صب  القانونية  الإجراءات  تطبق  ق�صائية، ل  اإن�صاء هيئات  املقررة. ول يجوز 

لتنتزع الولية الق�صائية التي تتمتع بها املحاكم العادية اأو الهيئات الق�صائية.

" توؤكد اأن تاأليف و�صري وم�صاطر املحاكم الع�صكرية ينبغي اأن تكون مطابقة للمعايري والقواعد الدولية املتعلقة مبحاكمة عادلة 
و من�صفة" 
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15 -  املبداأ رقم 5: عدم اخت�صا�س املحاكم الع�صكرية ملحاكمة املدنيني. 

16 -  املبداأ رقم 8 : الخت�صا�س الوظيفي للمحاكم الع�صكرية. 

17 -  املبداأ رقم 13 : احلق يف حمكمة خمت�صة وم�صتقلة وحمايدة. 

18 -  يتعلق الأمر باجلمعيات التالية : جمعية هيئات املحامني باملغرب-الع�صية املغربية للدفاع عن حقوق الإن�صان-اجلمعية 
املغربي  الإن�صاف-املر�صد  و  احلقيقة  اأجل  من  املغربي   الإن�صان-املنتدى  حلقوق  املغربية  الإن�صان-املنظمة  حلقوق  املغربية 
لل�صجون-جمعية تران�صربان�صي املغرب- اجلمعية املغربية للدفاع عن ا�صتقالل الق�صاء- اأمن�صتي اأنرتنا�صونيال )فرع املغرب(-   

و جمعية عدالة. 
مذكرة اجلمعيات احلقوقية الع�رش حول اإ�صالح الق�صاء باملغرب )2010( ، )�س 19(. 



19 -  مركز درا�صات حقوق الإن�صان و الدميقراطية و موؤ�ص�صة امل�صتقبل : الت�رشيع املغربي يف جمال احلكامة الأمنية ، فرباير 
2010 )�س93. 

20 -  مت تنظيم هذه الندوة بوجدة من 10 اإىل 12 غ�صت 1987. 

21 -  ب�صكل عام ، �صكل املوؤمتر الثالث و الع�رشون جلمعية هيئات املحامني )الذي انعقد مبراك�س من 17 اإىل 19 يونيو 1999( 
منعطفا يف تطور موقف جمعية هيئات املحامني اإزاء ق�صية املحاكم ال�صتثنائية . حيث �صاغت اجلمعية لأول مرة تو�صية باإلغاء 
هذه املحاكم ، بالنظر ل�صعف ال�صمانات املتعلقة باملحاكمة العادلة اأمام هذه املحاكم. كما اأن املوؤمترات الالحقة للجمعية اأكدت 

خال�صات املوؤمتر الثالث و الع�رشين. 

22 -  الف�صل 96 )الفقرة2( : ميكن للفيديرالية ، اأن حتدث حماكم فيدرالية، ت�صمى حماكم جنائية ع�صكرية للقوات امل�صلحة. 
ول تبت هذه املحاكم كمحاكم جنائية اإل يف حالة الدفاع ، واإزاء اأع�صاء القوات امل�صلحة املبعوثني اإىل اخلارج واملحمولني على 

�صفن حربية ، و يحدد قانون فيديرايل كيفيات ذلك. 
وتتبع هذه املحاكم لوزارة العدل، كما اأن الق�صاة الر�صميني لهذه املحاكم ينبغي اأن ي�صتوفوا ال�رشوط ال�رشورية ملمار�صة مهنة 

القا�صي. 









الظهيـــر ال�شريـــف رقم 1.56.270 )6 ربيـــع الثـــاين 1376 املـــوافق ل10 نونرب 1956( 
املعترب مبثابة قانون الق�شاء الع�شكري كما وقع تغيريه وتتميمه
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