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 وخبراء في كل من وقد شارك في أشغال هذه الندوة أصحاب المعالي وزراء العدل العرب
دولة اإلمارات العربية المتحدة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية 
السعودية، والجمهورية العربية السورية، ودولة فلسطين، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، 

  .ية اليمنيةوالمملكة المغربية، والجمهورية اإلسالمية الموريتانية، والجمهور
  

كما شارك في الندوة ممثلون وخبراء من وزارات العدل في المملكة األردنية الهاشمية، 
ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، 

مركز العربي  والباألمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العر(ودولة قطر، وجامعة الدول العربية 
  .وعدد من أساتذة الجامعات والمتخصصين في المجال الجنائي) للبحوث القانونية والقضائية

  

 المشاركة في هذه الحلقة العلمية، عرفت الندوة مشاركة كل من سعادة ةولتوسيع دائر
القضاء سفير بريطانيا، وسعادة سفير فرنسا بالمملكة المغربية إلى جانب مجموعة من رجال القانون و

  .والمحاماة والمجتمع المدني، وممثلي السلطة المحلية
  
   :الجلسة االفتتاحية 

افتتحت أشغال هذه الندوة بكلمة تفضل بها معالي وزير العدل بالمملكة المغربية تضمنت 
مجموعة من النقط تصب في تطوير وتحديث السياسة الجنائية العربية، منها أهمية دور القانون الجنائي 

ادة قاطرة القضاء، وتعزيز التعاون العربي من خالل التنسيق لمواجهة التطورات العالمية في قي
واإلقليمية لمكافحة الجريمة الناتجة عن التطور العلمي والتقني، ووضع سياسة إصالح وتجديد هادفة 

دراسات علمية إلى الوقاية من تنامي الجريمة، وتقوية آليات وأجهزة العدالة الجنائية، وذلك بتعزيزها ب
توقعية ومستقبلية لمواجهة تطورات الجريمة، واألخذ بالمرجعية الدولية كما تجسدها العهود واألوفاق 

  .الدولية لحقوق اإلنسان، كأداة  ووسيلة لبناء التعاون الدولي، سواء داخل المحيط العربي أو الثنائي
  

ية، وخاصة مراجعة كما عرض معاليه للتجربة المغربية من خالل النصوص الدستور
 والذي كرس دولة الحق والقانون 1996الدستور سنة والذي كرس دولة الحق والقانون ضمن منظومة 

ضمن منظومة متكاملة ومتناسقة تحترم مبادئ حقوق اإلنسان في إطار ديمقراطي، وهذا ما أدى إلى 
لمستقلة لتعويض ضحايا إنشاء المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان إلى جانب إحداث هيئة التحكيم ا

 انتهاكات حقوق ااالختفاء القسري واالعتقال التعسفي وهيئة اإلنصاف والمصالحة لجبر ضرر ضحاي
كما أدخلت، في إطار تعزيز هذه المؤسسات القانونية، مجموعة من .اإلنسان ووضع قطيعة مع الماضي

تقال االحتياطي والوضع تحت التعديالت على قانون المسطرة الجنائية من ضمنها تقليص مدة االع
إلى جانب إلغاء المحكمة الخاصة للعدل، والقانون المنظم للحصانة البرلمانية ... الحراسة النظرية

  .بهدف القضاء على كل أشكال الفساد اإلداري والتهرب من المسألة والعقاب
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جرة غير كما أكد معاليه على ضرورة حماية حقوق الطفل والمرأة، وكذا محاربة اله
المشروعة والجرائم اإللكترونية وتلك المرتبطة بحقوق المؤلف، كما أشار إلى ضرورة مالئمة العقوبة 
  .مع طبيعة الجريمة، وإلى الدور الذي قامت به، في هذا الصدد، مؤسسة محمد السادس إلعادة اإلدماج

  
 الوطنية للتنمية وأنهى معاليه كلمته بطرح خصوصية التجربة المغربية من خالل المبادرة

البشرية ودورها في إطار السياسة والوقاية، ومحاربة الفقر والتهميش واألمية والسكن غير الالئق، 
القائم على تدمير حقول زراعة المخدرات بخلق  وكذا من خالل البرنامج اإلنمائي للمناطق الشمالية

  .زراعات بديلة، متمنيا في النهاية النجاح ألشغال الندوة
  
 ذلك أخذ الكلمة معالي وزير العدل، في دولة فلسطين بصفته رئيسا للدورة الحادية بعد

والعشرين لمجلس لمجلس وزراء العدل العرب، فقدم التحية باسمه واسم الشعب الفلسطيني إلى الدول 
العربية وأصحاب المعالي وزراء العدل العرب وجامعة الدول العربية مخاطبا السادة الحضور بصفتهم 

لنخبة المؤثرة في وضع السياسات الجنائية، بأن يراعوا ما يحاول الغير فرضه من سياسات مزدوجة ا
بالنظر إلى معايير تحيف بحقوق الشعب الفلسطيني، وبعد االعتراف له بالحقوق األساسية التي دفع ثمنا 

  .ريقة ديمقراطيةكبيرا لالعتراف له بها، خاصة حقه في التحرير وتقرير المصير واختيار حكومته بط
وأضاف معاليه أن على الجميع أن يدفع باتجاه سيادة القيم التي ناضلت البشرية للحصول 
عليها، مذكرا بأن السياسات الجنائية الدولية بها قيم وحقوق أساسية يجب العمل سويا على الحفاظ عليها 

  .من تقرير للمصير وإشاعة لروح العدالة
  

اء معبرا عن عميق شكره على الدعوة الكريمة وعن يقينه بأن وانتهز الفرصة عقد هذا اللق
أصحاب المعالي، وزراء العدل العرب، يدركون أن الشعب في فلسطين أحوج ما يكون لتحقيق العدالة 
حتى ال يعيش تحت الرق والعبودية في ظل االحتالل، وهو ما ال يقبله هذا الشعب وال األمة العربية، 

  .نازل عن حقوقه األساسية ال يمكن أن يحقق االستقرار في العالمكما أن إجباره على الت
  

وأكد معاليه على أهمية هذه اللحظة التاريخية التي يلتقي فيها جنود الحق والعدل وفقهاء 
القانون في هذا البلد الكريم وفي ظل جامعة الدول العربية مما يضيف لبنة جديدة لها قدرها في صرح 

  .العمل العربي المشترك
  

ودعا إلى العمل سويا في إطار الجامعة العربية لحماية الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني 
ومنها حقه في الحرية وتقرير المصير وأن يكون ألصحاب المعالي دورا ماديا ومعنويا وقانونيا في 

  .المجال
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 الدعوة لهذه وفي ختام كلمته تقدم معاليه بالشكر الجزيل للمغرب ملكا وحكومة وشعبا على

  .الندوة وحسن االستقبال وكريم الضيافة
  

عقب ذلك تحدث معالي وزير العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فعبر عن 
فرحته وسروره وسعادته لتواجده في المغرب الشقيق الذي يكن له المحبة والمودة، كما قدم التقدير 

 العرب وللحكومة المغربية على حسن اإلستقبال وكرم الضيافة والتحية ألصحاب المعالي وزراء العدل
وخص بالتحية األستاذ محمد بوزبع وزير العدل بالمملكة العربية على الدعوة الكريمة . ودقة التدبير

  .وما يوفره لهذه الندوة من سبل النجاح، معبرا عن يقينه في أن تكلل أشغال الندوة بالنجاح التام
   

 العام لجامعة الدول نلسيد محمد رضوان بن خضراء، المستشار القانوني لألميثم ألقى سعادة ا
العربية، مدير إدارة الشؤون القانونية، رئيس األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب كلمة استهلها 
باإلعراب عن اعتزاز وامتنان جامعة الدول العربية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره اهللا، 
على الرعاية الملكية السامية لهذه الندوة، متوجها بالشكر والتقدير لمعالي وزير بالمملكة المغربية 
األستاذ محمد بوزبع علي حسن االستقبال وكرم الوفادة ودقة التنظيم، مذكرا باستضافة المملكة المغربية 

امة لمجلس وزراء العدل ، واحتضانه لمقري األمانة الع1977ألول مؤتمر لوزراء العدل العرب سنة 
  .العرب، والمنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد الجريمة قبل إعادة هيكلتهما

  
وبعد أن أعرب سعادته عن تقدير جامعة الدول العربية لتجربة المغرب المتميزة في مجال 

ققتها العديد بناء دولة القانون والمؤسسات، وتحديث أجهزة العدالة، أشار إلى الخطوات الهامة التي ح
من الدول العربية إلصالح أنظمتها القانونية والقضائية، مؤكدا أنه مازال أمامنا بذل المزيد من الجهود 
لتحقيق اإلصالحات المنشودة، وتعزيز قدراتها للتصدي للجريمة، وخاصة الجريمة المنظمة عبر 

تبار معالجة أسباب الجريمة الوطنية، واإلرهاب والفساد في إطار مقاربة شمولية تأخذ بعين اإلع
  .وجذورها جنبا إلى جنب مع المعالجة األمنية

  
كم إستعرض سعادته أهم اإلنجازات التي حققها مجلس وزراء العدل العرب في مجال تعزيز 
التعاون العدلي العربي المشترك، وإعداد اإلتفاقيات العربية في مجال التعاون القضائي، وإصدار عدد 

ربية اإلسترشادية في مختلف المجاالت القانونية، والمشاركة الفعالة لجامعة الدول من القوانين الع
العربية في المؤتمرات والندوات القانونية الدولية،  وفي صياغة إتفاقيات األمم المتحدة في مجال 

  .مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واإلرهاب والفساد
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عة الدول العربية في مجال تطوير أنظمة العدالة في وبخصوص الدور الذي تضطلع به جام
الوطن العربي، أشار سعادته إلى األهمية التي توليها الجامعة ألساليب الوساطة والتصالح وفق مبادئ 
الشريعة اإلسالمية والتقاليد واألعراف السائدة في مجتمعاتنا العربية كبديل للعقوبة السالبة للحرية، وهو 

القانون العربي النموذجي للتوفيق والمصالحة، والذي يجري إعداده في إطار مجلس ما يعكسه مشروع 
وزراء العدل العرب، مشيرا في هذا الصدد أيضا إلى اعتماد المجلس القانون العربي النموذجي 
لألحداث الذي تغلب عليه صفة القضاء الرعائي، والقانون العربي للسجون الذي يهدف إلى ضمان 

 ورعايتهم وتأهيلهم لإلندماج في المجتمع إلى جانب اعتماد مجلس الجامعة على مستوى حقوق السجناء
  . الميثاق العربي لحقوق اإلنسان بعد تحديثه2004القمة سنة 

  

واختتم سعادته كلمته بتجديد عبارات االمتنان والعرفان لمعالي وزير العدل بالمغرب على هذه 
  . اإلستضافة الكريمة للندوة

  

لسات عمل اتسمت بعمق التحليل والنقاش، وعلو كعب كل المتدخلين الذين أغنوا وعقدت ج
  .بآرائهم وخبرتهم محاول هذه الندوة العلمية الهامة

  
   :جلسات العمل 
  

  .سياسة التجريم والعقاب في الوطن العربي : ىجلسة العمل األول
جلس األعلى بالمملكة عقدت هذه الجلسة برئاسة الدكتور إدريس الضحاك، الرئيس األول للم

المغربية، وأسندت مهمة المقرر للدكتور عبود السراج، عميد كلية الحقوق سابقا بجامعة دمشق             
وتحدث " سياسة التجريم والعقاب في الوطن العربي"الجمهورية العربية السورية، وخصصت لموضوع 

  :فيها كل من 
على بالمملكة المغربية في موضوع  رئيس غرفة بالمجلس األالقاضي هاشم العلوي، -

  ؛"إصالح نظام العدالة في الوطن العربي"
 وكيل وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية في الدكتور عبد اهللا بن محمد اليحيى، -

 ؛"قضاء األحداث بين التدبير والوقاية واإلدماج"موضوع 

عقوبة "ربية في موضوع أستاذ التعليم العالي بالمملكة المغالدكتور الحبيب بيهي، -
 ؛"اإلعدام بين البقاء واإللغاء

 مدير إدارة السجون وإعادة اإلدماج، وزارة العدل األستاذ أمحمد عبد النبهاوي، -
الخطة العربية إلدماج السجناء وتأهيل المؤسسات " بالمملكة المغربية في موضوع

 ؛"السجنية 

بالمملكة المغربية في موضوع        أستاذة التعليم العالي الدكتورة مليكة بن الراضي، -
 ".حماية ضحايا الجريمة"
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وقد تركزت مداخالت السادة المحاضرين، ومالحظات و تعليقات السيد رئيس الجلسة، 
حول أهمية تعميق البحث المشترك، ودراسة األسباب الحقيقية لإلجرام من خالل اإلستعانة بالمعطيات 

تمظهرات الجديدة للجريمة البيولوجية اعتبارا لما قد تحدثه من زعزعة العلمية الحديثة، واالهتمام بال
للبنية المفاهيمية للتشريعات الوطنية والدولية مع اإلنكباب على العناية بتحديث وعصرنة وحوسبة 

  .اإلدارة القضائية في الدول العربية حتى تساير عدالتها تحديات القرن الحادي والعشرين
  

ام العدالة في الوطن العربي وقع التركيز على تحديث البنيات وفي موضوع إصالح نظ
التحتية وعصرنة إدارة المؤسسات القضائية وإعادة ترتيب الخريطة القضائية يتناسب والخصوصية 
الديمغرافية حسب اإلمكانيات الخاصة بكل بلد عربي ووضع ترسانة تشريعية شمولية ومتطورة 

ل، وخلق وإشاعة المناخ الحقوقي المناسب والمحفز للقضاء وإحداث مؤسسات كفيلة بتحصين العد
ألداء رسالته واعتماد مبدأ وحدة القضاء على أساس من التخصص في إطار قضاء عاد بعيدا عن 
نظام القضاء االستثنائي ووضع مخططات إستراتيجية واضحة المعالم لمواجهة تطورات األلفية الثالثة 

  .ين المستمر والمتخصص، لضمان قضاء نزيه ومستقلانطالقا من دعم التكوين والتكو
  

 بين الوقاية واإلدماج تم التعرض لمفهوم وحدة وأسباب ثوفي موضوع قضاء األحدا
المسؤولية الجنائية لديه وموانعها وقضية التحديد القطعي لسن الحدث، وبسط التدابير الوقائية للحدث 

تأمين حقوق الطفل وحاجياته األساسية، وضرورة من حيث مضمونها وأساسها، وأهمية الدعوة إلى ل
تنشئته أخالقيا ودينيا، وتوجه طاقاته نحو الخير، وتوفير تدابير اإلدماج التي تسمح بإعادة اندماجه من 
خالل تفعيل دور المؤسسات األهلية والجمعيات الخيرية والمنتديات العلمية والترفيهية، واالستعانة 

  .اعية في مجال قضاء األحداثبالخبرات النفسية واالجتم
  

وبالنسبة لعقوبة اإلعدام بين اإلبقاء واإللغاء تم إعطاء لمحة عن التطور الذي عرفته فكرة 
العقوبة بشكل عام، وعقوبة اإلعدام بشكل خاص، مع إبراز التحدي الذي يواجه عالم اليوم، وما أصبح 

  .يعرفه من اتجاه متنام إللغاء هذه العقوبة
  

 األسانيد والحجج التي تستند إليها وجهات النظر الثالث حول عقوبة اإلعدام كما تم عرض
من حيث اإلبقاء أو اإللغاء أو التخفيف، وموقف الوطن العربي من خالل الوضع القائم في التشريعات 
الراهنة ووجهة نظر المنظمات الحقوقية واإلنسانية في الموضوع وضرورة قيام الدول العربية بجهود 

دف تدارس وضعية عقوبة اإلعدام، ومحاولة البحث عن إيجاد آليات تحد من غلوها بالقدر الذي تسته
  .ينسجم مع المعايير الدولية
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وفي موضوع الخطة العربية إلدماج السجناء وتأهيل المؤسسات السجنية تم التأكيد على 
، أمام ارتفاع نفقات ضرورة حفظ وصيانة كرامة السجناء، وتوفير ظروف عيش كريم لهم يفرض

إيوائهم، البحث عن وسائل بديلة لتحقيق هذا الهدف، مثل مساهمة السجناء أنفسهم في هذه النفقات عن 
طريق أداء بعض التكاليف للحصول على بعض الخدمات اإلنسانية، وذلك في ظل إحترام مبدأ 

  .لمؤدى عنهاالمساواة بين السجناء من خالل اإلكتفاء بالقدر اليسير في الخدمات ا
وفي موضوع حماية ضحايا الجريمة تم التأكيد على ضرورة االهتمام بضحايا الجريمة على 
نحو مستقل عن االهتمام القائم حاليا والمرتبط دائما بالمتهم مع منح الضحية دورا أهما مما هو عليه 

 دور المجتمع المدني في  مجال إدارة وتسيير الدعوى الجنائية ولو خارج هذه الدعوى، والتركيز على
  .      في إنشاء ودعم وتمويل مراكز االستماع للضحايا وبخاصة منهم النساء واألطفال

  
  .العدالة الجنائية وبناء دولة الحق : جلسة العمل الثانية

عقدت هذه الجلسة برئاسة المستشار عبد الرحيم يوسف العوضي، وكيل وزارة العدل            
عاون الدولي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وأسندت مهمة المقرر للدكتور توفيق المساعد لشؤون الت

بوعشبة، أستاذ القانون بجامعة تونس، المستشار القانوني لألمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية         
  :وتحدث فيها كل من " العدالة الجنائية وبناء دولة الحق " العرب، وخصصت لموضوع 

 أستاذة القانون الجنائي، جامعة عمان العربية، المملكة رة واثبة داود السعدي،الدكتو -
 ؛"واقع وآفاق نظام العدالة الجنائية في الوطن العربي" األردنية الهاشمية في موضوع 

 أستاذ التعليم العالي، مدير المدرسة الوطنية الستكمال الخبرة، الدكتور خالد الناصري، -
دور فعاليات المجتمع المدني في تطوير السياسات "موضوع المملكة المغربية في 

 ".  الجنائية 

وفي موضوع واقع وآفاق نظام العدالة الجنائية في الوطن العربي تم التأكيد على المبادئ 
العامة للعدالة الجنائية انطالقا من الشريعة اإلسالمية والمواثيق واألوفاق الدولية، وعلى أن الوقاية من 

 المرتبطة بالعدالة الجنائية، واعتبار التشريع ةمسؤولية تنطلق من إصالح مختلف األجهزالجريمة 
والقضاء الفعال أساس لهذا اإلصالح والحرص على دعم أجهزة العدالة الجنائية من خالل إنشاء 
مجالس أمنية تقوم على دراسة وتحليل المعطيات المرتبطة بتنامي الجريمة، وإيجاد مجالس وطنية 

...) جمعيات األنترنيت؛ جمعيات المفرج عنهم( لية وإقليمية للوقاية منها وإنشاء جمعيات أهلية ومح
قصد اإلسهام في نشر الوعي باعتبار أن األمن مسؤولية الجميع مع التأكيد على مبدأ استقالل القضاء 

ريعي إلى وفعاليته ونجاعة أجهزته من منطلق أن العبرة تتجاوز مجرد النص الدستوري أو التش
التطبيق الفعلي هذا المبدأ من خالل إنشاء محكمة دستورية أو مجلس أعلى يتولى الشؤون القضائية، 
وتمتيع القضاة بالحصانة في إصدار أحكامهم والتركيز على الدور اإلصالحي والتأهيلي للعقوبة، 

إلى وزارة العدل، واعتبار ذلك بنقل المؤسسات العقابية واإلصالحية من وصاية وزارة الداخلية 
  .والنظر في الفصل النهائي للمؤسسات اإلصالحية للرشداء عن مؤسسات األحداث
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وفي موضوع دور فعاليات المجتمع المدني في تطوير السياسات الجنائية أشير إلى أن 
تطور مفهوم السياسة الجنائية جعل المجتمع المدني يتدخل في رسم مالمحها إلى جانب الحكومات من 

الل تحكمه في ميكانيزمات العدالة الجنائية جعل المجتمع المدني يتدخل في رسم مالمحها إلى جانب خ
الحكومات من خالل تحكمه في ميكانيزمات العدالة الجنائية والحرص على ضرورة مالئمة 
بة التشريعات الوطنية المنظمة للحريات العامة لالتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ومحار

الجريمة وصياغة منظومة جزائية فعالة توازن بين النجاعة في العقاب وعدم اإلفراط في التدابير 
الزجرية مع التركيز على دور فعاليات المجتمع المدني في وضع التشريعات المتعلقة بمجاالت 

  .  السياسة الجنائية

  

   
فحة اإلرهاب والجريمة السياسة الجنائية العربية في مجال مكا : جلسة العمل الثالثة 

  .  المنظمة عبر الوطنية
  

عقدت هذه الجلسة برئاسة الدكتور عبد اهللا بن محمد اليحيى، وكيل وزارة العدل بالمملكة 
العربية السعودية، وأسندت مهمة المقرر للدكتور خالد سري صيام، أستاذ القانون الجنائي بكلية 

السياسة الجنائية العربية "ة، وخصصت لموضوع الحقوق بجامعة عين شمس، جمهورية مصر العربي
  :وتحدث فيها كل من " في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

  

 مدير الشؤون الجنائية والعفو، وزارة العدل بالمملكة األستاذ الطيب الشرقاوي، -
 ؛"االستراتيجية العربية في مواجهة الجريمة اإلرهابية " المغربية في موضوع 

 عميد كلية الحقوق سابقا بجامعة دمشق، الجمهورية العربية عبود السراج،الدكتور  -
السياسة الجنائية العربية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر " السورية في موضوع 

 الوطنية؛

 مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، جمهورية المستشار سري محمود صيام، -
 ؛"غسل األموال ومكافحة الفساد" موضوع مصر العربية في 

 أستاذ القانون بجامعة تونس، المستشار القانوني لألمانة الدكتور توفيق بوعشبة، -
 .العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

 
وفي موضوع االستراتيجية العربية في مواجهة الجريمة اإلرهابية أشير إلى أن الدول 

ا لإلرهاب الذي يشكل تهديدا حقيقيا لها، وهو ما إقتضى في وقت العربية هي أكثر دول العالم تعرض
  .متقدم وضع إستراتيجية عربية لمكافحته
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وفي موضوع االستراتيجية انطالقا من رصد العمليات اإلرهابية التي عرفها الوطن 
رهاب العربي، أبانت عن قصورها، وطرحت ضرورة الحاجة إلى تحديثها وتطوير آلياتها لمواجهة اإل

مع التأكيد على أن فهم ضوابط السلوك اإلرهابي يستند في بعض جوانبه على اإلطاحة ببنية الفكر 
اإلرهابي والعوامل المساعدة لظهور اإلرهاب والمتجلية في العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

ت منها الوقائية والحماية وأن مكافحة اإلرهاب تتم على عدة مستويا.والثقافية والدولية واإلقليمية
  .والتفكيك والتحرك وهي عناصر من أهم دعائم التخطيط االستراتيجي العربي الناجع لمكافحة اإلرهاب

  
      إن وضع إطار تشريعي لألمر بإلقاء القبض على المستوى العربي، ومبدأ االعتراف 

ي، وإقرار حالة العود، وتوجيه طلبات المتبادل باألحكام والقرارات القضائية في ميدان اإلثبات الجنائ
التعاون القضائي بين السلطات القضائية بصفة مباشرة، وإبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول العربية في 
مجال التعاون القضائي الجنائي وتسليم المجرمين، ومراجعة قوانين الجمعيات من حيث األهداف 

  . تيجي في مجال مكافحة اإلرهابتشكل أهم دعائم التخطيط االسترا... والموارد
          

وفي موضوع السياسة الجنائية العربية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تم إبراز 
خطورة اإلجرام المنظم عبر الوطني، وخاصة في العالم العربي في ظل التطورات والتداعيات العالمية 

ة الجنائية لمواجهة اإلجرام المنظم من خالل الدعوة مع بيان األسس الواجب مراعاتها في مجال السياس
لالنضمام التفاقيات األمم المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتفعيل التعاون مع المم 
المتحدة وأجهزتها، وتحقيق مالئمة التشريعات العربية، وكفالة الحماية الجنائية الواجبة لمواجهة 

الثقافي من خالل تشريعات وطنية تنسجم وأحكام المواثيق الدولية، والدعوة االعتداءات على التراث 
  .إلى إقرار اتفاقية دولية لمكافحة االتجار باألعضاء البشرية والجرائم المعلوماتية

  
وفي موضوع غسل األموال ومكافحة الفساد تمت اإلشارة إلى تنامي ظاهرة غسل األموال 

 من المؤسسات المالية كأسواق األوراق المالية وشركات التأمين عبر المؤسسات المصرفية، وغيرهما
  . وصناديق التوفير وصاالت ألعاب القمار

  
كما وقعت اإلشارة إلى تحديد عناصر جريمة غسل األموال، وتتمثل في الجريمة األصلية، 

ة في مجال كما تم عرض الجهود الدولي. والمال المتحصل منها، وفي النشاط اإلجرامي لغسل األموال
مكافحة غسل األموال، وعالقته بصياغة سياسة وقائية من جرائم الفساد تأسيسا على المرجعيات 
الدولية، وباألخص االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتوصيات التسعة واألربعين الصادرة عن 

  .هابمجموعة العمل المالي الدولي، وتوصيات األمم المتحدة فيما يتعلق بتوميل اإلر
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كما تم التطرق لعوامل الربط بين غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والتأكيد على أن 
ضرورات التتبع التقنية هي أهم دوافع تكليف وحدات مكافحة غسل األموال بالعمل في مجال تجفيف 

  .منابع تمويل اإلرهاب
  

جرائم المعلوماتية مع وفي موضوع الجريمة المعلوماتية تمت اإلشارة إلى تزايد خطورة ال
 األنترنيت، وإلى عرض جهود مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب ةتنامي التعامل من خالل شبك

في مجال وضع مشروع اتفاقية عربية ومشروع قانون استرشادي لمكافحة جرائم الحاسوب، وبيان أهم 
قية األوروبية في المجال ما يميزهما وهو انسجامهما مع ما توصل إليه مجلس أوروبا في اإلتفا

  .، وكذا شمولهما لتسعة عشر صورة من صور السلوك المجرم2003المعلوماتي الصادرة عام 
  

  .التعاون القضائي في الميدان الجنائي : جلسة العمل الرابعة
  

عقدت هذه الجلسة برئاسة المستشار سري محمود صيام، مساعد وزير العدل لشؤون 
عربية، وأسندت مهمة المقرر للدكتورة واثبة داود السعدي، أستاذة القانون التشريع، جمهورية مصر ال

التعاون القضائي في " الجنائي، جامعة عمان العربية، المملكة األردنية الهاشمية، وخصصت لموضوع 
  :وتحدث فيها كل من " الميدان الجنائي 

  

شؤون التعاون  وكيل وزارة العدل المساعد لالمستشار عبد الرحيم يوسف العوضي، -
سمو اإلتفاقيات الدولية على " الدولي بدولة اإلمارات العربية المتحدة في موضوع 

 ؛"التصديق على نظام المحكمة الجنائية الدولية نموذجا: القوانين الوطنية

الوكيل العام للجمهورية بالمحكمة الكبرى بباريس، ، Jean Claude MARINاألستاذ  -
 ؛"التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي " ضوع الجمهورية الفرنسية في مو

 مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل، الجمهورية الدكتور نصر الدين مروك، -
 الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛

 وكيل قطاع التشريع بوزارة العدل، جمهورية مصر المستشار عالء مرسي، -
ربي في الميدان الجنائي والتحديات التعاون القضائي الع" العربية في موضوع 

 ".المطروحة 
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التصديق على نظام المحكمة : وفي موضوع سمر االتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية
الجنائية الدولية نموذجا، تم إبراز خصائص المذهبين الفقهيين اللذين يعتبران مبدأ سمو اإلتفاقيات 

 وبيان كيفية تعامل الدول في قوانينها مع هذه االتفاقيات كي تصبح آيلة الدولية على القوانين الوطنية،
للتطبيق، وهي التي شكلت األسس التي قامت عليها المحكمة الجنائية الدولية كمنطلق لتحيين قوانين 
بعض الدول انسجاما مع ما أقرته من مبادئ، واعتبار االتفاقيات الدولية ملزمة من حيث ما أقرته من 

 للدول التي صادقت عليها ويبقى على هذه األخيرة أن تالئم بنود تشريعاتها الداخلية مع هذه أحكام
  .االتفاقيات

  

وفي موضوع التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي تم التركيز على الخطر الذي 
 دون استفادة أصبحت تشكله الجريمة بالنسبة للمجتمعات مع ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير للحيلولة

مقترفي الجريمة من االختالفات التشريعية والمسطرية المعمول بها في مختلف الدول، مع إبراز آليات 
التعاون القضائي بين الدول األوروبية وشروط هذا التعاون بما فيها توفير الثقة المتبادلة في تشريعات 

  .الدول المتعاونة ومؤسساتها القضائية
  

تشريعات، مؤسسات قضائية، ( اإلشارة إلى وجود بعض وسائل العمل وفي هذا الصدد تمت 
يشكل أرضية مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة، ويبقى فقط على ...) اتفاقيات

  .الدول المتعاونة التفكير في تفعيل هذه الوسائل، وإيجاد وسائل جديدة لتطويرها
  

 في الميدان الجنائي والتحديات المطروحة، تمت وفي موضوع التعاون القضائي العربي
اإلشارة إلى أن السياسة الجنائية التي نهجها المشروع العربي في ميدان التعاون الجنائي، منذ إنشاء 

مرحلة إصدار اتفاقيات للتعاون القضائي في : جامعة الدول العربية، مرت لحد اآلن بمراحل، وهي
قية تسليم المجرمين، واتفاقية تنفيذ األحكام، واتفاقية اإلعالنات، الميدان الجنائي، وتتمثل في اتفا

ومرحلة إصدار اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، ومرحلة إصدار االتفاقية العربية لمناهضة 
  . اإلرهاب

  
كما تم التأكيد على أن التحديات التي تواجه السياسة الجنائية أصبحت تفرض البحث في 

ي في الميدان الجنائي، خاصة أمام ما أفرزته العولمة في جوانبها السلبية من ظهور واقع التعاون العرب
  .جرائم جديدة
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وفي موضوع التعاون القضائي العربي في الميدان الجنائي والتحديات المطروحة، تمت 
اإلشارة إلى ضرورة إنشاء خلية لدراسة مشاكل المستثمرين العرب، ومواجهة خطر الجريمة 

رهابية، والتصديق على اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، وتفعيل إجراءات التعاون القضائي اإل
الدولي في مجال مكافحة الجرائم اإلرهابية، و التنويه بالجهود المصرية في مجال صياغة مشروع 

  .الجنائيةقانون لتقنين قواعد التعاون الدولي في المجال الجنائي تضمنتها نصوص قانون اإلجراءات 
  

كما تمت اإلشارة إلى مشروع القانون العربي االسترشادي الذي تم إعداده من خالل لجنة 
مصغرة من الخبراء العرب، والمعني بتنظيم قواعد وإجراءات كافة المجاالت التعاون القضائي الدولي 

ليم األشياء، أو ما يهم في المجال الجنائي، سواء فيما يتعلق بتسليم المجرمين واإلنابات القضائية، وتس
  .تنفيذ األحكام األجنبية، ونقل المحكوم عليهم

  
وفي األخير تم التأكيد على تقرير مسؤولية المشرع الوطني العربي لمراجعة وتوفيق 

  .أحكام التشريعات الوطني لتنسجم مع أحكام المواثيق الدولية
  

ريمة المنظمة عبر الج" وعلى هامش أشغال الندوة تم عقد ورشة عمل حول موضوع 
حضرها الخبراء العرب الذين شاركوا في أشغال " الوطنية والتعاون القضائي الدولي في المادة الجنائية

  .الندوة إلى جانب خبراء أجانب من فرنسا
  

وقد تمخضت عن أشغال هذه الورشة صياغة عدة توصيات تقرر إدراجها ضمن 
  .التوصيات الصادرة عن الندوة

  
  :ال الندوة قرر المشاركون فيها وفي نهاية أشغ

  

  ).توصيات مراكش(اعتماد التوصيات المرفقة بالتقرير الختامي الجاري  
تالوة نص برقية الشكر واالمتنان، واإلجالل والعرفان المرفوعة إلى صاحب الجاللة  

  .  الملك محمد السادس، نصره اهللا، على رعايته السامية ألشغال هذه الندوة
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  صيـات مراكـشتو

  
  

  
  

المنعقدة "السياسة الجنائية في الوطن العربي " إن المشاركين في الندوة العربية حول 
 بالتعاون بين وزارة العدل 2006نيسان / أبريل27 و26بمدينة مراكش بالمملكة المغربية يومي 

ة الملك محمد بالمملكة المغربية ومجلس وزراء العدل العرب تحت الرعاية السامية لصاحب الجالل
  .السادس نصره اهللا

  
إذ يشعرون بعميق التقدير واالمتنان للمملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، ولمعالي 

  وزير العدل السيد محمد بوزبع على االستضافة الكريمة للندوة؛

  
وإدراكا منهم ألهمية تطوير وتحديث السياسة الجنائية في الوطن العربي لمواكبة 

ولية في مجال ترسيخ مبادئ العدالة الجنائية وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والتعامل التطورات الد
الفعال مع الجريمة، والسيما الجريمة المنظمة عبر الوطنية واإلرهاب والفساد لما تمثله من تهديد 

  لألمن واالستقرار والتنمية ؛

  
القادة العرب في قمة وعمال بخطة التحديث والتطوير في العالم العربي التي اعتمدها 

، والتي يندرج من بين بنودها تعزيز سيادة القانون، وتحقيق العدالة والمساواة بين 2004تونس سنة 
  المواطنين، وضمان استقالل القضاء واحترام حقوق اإلنسان، ودعم دور مؤسسات المجتمع المدني ؛ 

  
  

قيم األخالقية واإلنسانية السامية واستهداء بأحكام الشريعة اإلسالمية والشرائع السماوية وال
  لألمة العربية ؛

  
وحرصا على تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها، 

  وتطوير وتحديث أنظمة العدالة، وتنفيذا االتفاقيات العربية والدولية في هذا المجال؛ 
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  ت مستفيضة ومعمقة؛وبعد مداوالت ومناقشا
  

  :أوصوا بما يلي 
  

   :توصيات عامة: أوال 
اعتبار الكلمة االفتتاحية لمعالي السيد محمد بوزبع وزير العدل وثيقة رسمية من وثائق  .1

  .الندوة
الدعوة إلى عقد سلسلة من الندوات واللقاءات، انطالقا من ندوة مراكش، الستكمال وتعميق  .2

 .لسياسة الجنائية في الوطن العربيالحوار والنقاش حول موضوعات ا

اإلشادة بجهود جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون العربي في المجاالت القانونية  .3
والقضائية، وتفعيل السياسة الجنائية العربية، والتأكيد على دعم دور مجلس وزراء العدل 

 .العرب والمؤسسات العربية المعنية في هذا المجال

د البحوث والدراسات القانونية لتحديد المعايير والمقومات العامة للسياسة االهتمام بإعدا .4
الجنائية في الوطن العربي، ودراسة األسباب الحقيقية لإلجرام باالستعانة بالمعطيات 

 . العلمية الحديثة

  
   :في مجال سياسة التجريم والعقاب: ثانيا 

  

ساطة والتوفيق والصلح والتحكيم لحل اللجوء إلى الوسائل البديلة للدعوى الجنائية كالو .1
  .مشاكل تراكم القضايا والدعاوى، وتخفيف العبء عن القضايا وعن المؤسسات العقابية

تشكيل لجنة من فقهاء الشريعة ورجال القانون والقضاء، لدراسة عقوبة اإلعدام وإيجاد  .2
مية السمحة البدائل للحد من غلواء تطبيقها بما ال يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسال

 .وينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان

 .النظر في إمكانية األخذ بمعيار سن التكليف الشرعي لتحديد سن الحدث .3

إيجاد شرطة خاصة باألحداث، واالستعانة بالخبرات االجتماعية والنفسية في قضاء  .4
 . األحداث

 .وذجي لألحداثدعوة الدول العربية إلى اإلسترشاد بالقانون العربي النم .5

التعامل مع ضحايا الجريمة بما يكفل الرعاية النفسية واالجتماعية، وتقوية دورهم في  .6
 . نطاق الدعوى الجنائية وخارجها، ودعم إنشاء مراكز االستماع واالستقبال

تدريس مبادئ حقوق اإلنسان في المدارس والجامعات ومراكز تأهيل الشرطة، وإدخال  .7
  . يمة في مناهجها التعليميةمادة الوقاية من الجر
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   :في مجال العدالة الجنائية وبناء دولة الحق: ثالثا 
اإلسراع باستكمال مصادقة الدول العربية على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان لكي يدخل  .1

حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، والتأكيد على كافة ضمانات المحاكمة العادلة في كافة 
  .لعدالة الجنائيةمراحل إنفاذ ا

دعوة الدول العربية إلى تخصيص جزء من ميزانياتها لتعزيز الدفاع اإلجتماعي ضد  .2
 .الجريمة

السعي لالتفاق على مضمون موحد الستقالل القضاء وطبيعة العالقة التي يمكن أن تربطه  .3
 .بالسلطتين التشريعية والتنفيذية

ة القضائية، وخاصة في تشكيل مجالس تقليص دور السلطة التنفيذية في إدارة عمل السلط .4
 .القضاء العليا

 .تدعيم صالحيات واختصاصات المجالس العليا للقضاء في العالم العربي .5

التأكيد على الحق في اللجوء إلى القاضي الطبيعي، والدعوى إلى إلغاء القوانين والمحاكم  .6
 .االستثنائية

 ).البنايات، المكننة ( سات القضائية تحفيز صناديق التمويل العربية لدعم مستلزمات المؤس .7

الدعوة إلى إقرار مبدأ القاضي الجنائي المتخصص وتأهيله ليكون قادرا على تطبيق وإنفاذ  .8
 .السياسة الجنائية لمواجهة الظواهر اإلجرامية المستحدثة

 .العناية بتحديث وحوسبة اإلدارة القضائية في الدول العربية .9

 .ن القضاءاالهتمام بتدريب وتأهيل أعوا .10

ضرورة إخضاع مرحلة التنفيذ العقابي لإلشراف الكامل للسلطة القضائية، ودعوة الدول  .11
العربية إلى االسترشاد بالقانون العربي النموذجي لتنظيم السجون، واألخذ بالقواعد الدولية 

 .في هذا 

 التأكيد على صيانة كرامة السجناء، وتوفير ظروف العيش المناسب لهم، والبحث عن .12
وسائل أخرى لتحقيق هذا الهدف مثل مساهمة السجناء في نفقات إيوائهم بأداء بعض 
التكاليف الطوعية للحصول على بعض الخدمات اإلنسانية دون اإلخالل بمبدأ المساواة بين 

 .السجناء
   
   :في مجال مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية: رابعا 

 تصادق أو تنظم إلى الصكوك الدولية لمكافحة اإلرهاب وإتفاقية دعوة الدول العربية التي لم .1
األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوالتها، والسيما بروتوكول 
منع وقمح التجار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال، و بروتوكول مكافحة تهريب 

قية األمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى القيام المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، واتفا
 .بذلك، والعمل على مالئمة تشريعات الدول العربية مع أحكام هذه اإلتفاقيات
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أهمية استكمال إصدار تشريعات عربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وإنشاء  .2
 .وحدات خاصة إلنفاذ هذه التشريعات

ة االتجار باألعضاء البشرية واتفاقية دولية لمكافحة الجرائم إعداد بروتوكول دولي لمكافح .3
 .المعلوماتية

إستكمال صياغة مشروع االتفاقية العربية لمكافحة جرائم الحاسوب واعتماد مشروعي  .4
 .االتفاقيتين العربيتين لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد

ابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمركز تفعيل دور المكتب العربي للشرطة الجنائية الت .5
العربي للبحوث القانونية القضائية، واألمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب لتبادل 
المعلومات األمنية والقضائية بين الدول العربية و بينها و بين األجهزة المماثلة في الدول 

ما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة األخرى والمنظمات اإلقليمية والدولية المعنية، السي
واإلرهاب، وتوجيه اهتمام خاص لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالتنسيق مع 

 .المؤسسات المالية العربية والدولية

تعزيز التعاون مع أجهزة األمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة وترسيخ العدالة  .6
 .اعدات التي توفرها في هذا المجالالجنائية، واالستفادة من المس

تفعيل االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب وآليتها التنفيذية، وخاصة في مجال تسليم  .7
 .المجرمين

تبني مقاربة شمولية في مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واإلرهاب والفساد تأخذ بعين  .8
 .االعتبار معالجة أسباب الجريمة وجذورها

 البحث المشترك حول الجرائم المستحدثة، وخاصة الجرائم االقتصادية أهمية تعميق .9
 .والجرائم المعلوماتية والجرائم البيولوجية

مراجعة قوانين الجمعيات لمنع استغاللها من قبل اإلرهابيين بهدف التستر على األعمال  .10
 .وتمويلها

مح ونبذ العنف التأكيد على مسؤولية اإلعالم العربي إلشاعة ثقافة الحوار والتسا .11
 . واإلرهاب

         
   :في مجال التعاون القضائي العربي والدولي في الميدان الجنائي: خامسا 

  

تطبيق أحكام االتفاقيات العربية في مجال التعاون القضائي واألمني، وتطوير وتحديث  -1
نصوصها، ووضع اآلليات الالزمة لتنفيذها، وخاصة في مجال تسليم المجرمين، وتنفيذ 

 .األحكام، واالنابات القضائية والمساعدة القضائية
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 القضائية في الميدان تتفعيل االعتراف المتبادل بين الدول العربية باألحكام والقرارا -2
 .الجنائي، واعتمادها في تقرير حالة العود وفي مجال اإلثبات

على المتورطين في البحث في إيجاد صيغ قانونية عربية موحدة تهم األمر بإلقاء القبض  -3
 .اإلرهاب بهدف تسليمهم

اإلشادة بمشروع القانون العربي االسترشادي للتعاون القضائي الدولي في المسائل  -4
 .الجنائية، والدعوة إلى استكمال إجراءات اعتماده

تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة جرائم انتهاكات القانون الدولي اإلنساني،  -5
ة التشريعات الوطنية العربية مع أحكامه، استرشادا بالقانون العربي والعمل على مالئم

 النموذجي

للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الذي اعتمده مجلس وزراء  -6
 .العدل العرب

الدعوة إلى إنشاء محكمة جنائية عربية في إطار تعزيز القضاء الجنائي الدولي وتفعيل  -7
  .      لدولي اإلنسانيأحكام القانون ا
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