
 المملكة المغربية     
  وزارة العدل والحريات

 محكمة االستئناف بالناضور

  ٔسلخ رمُٛخ دٕل يذكًخ االعزئُبف ثبنُبضٕس

رؼزجش يذكًخ االعزئُبف ثبنُبضٕس ضًٍ انًذبكى انؼبدٚخ ثبنًًهكخ  انًغشثٛخ ٔرزًٛض ثجُبٚزٓب انجذٚذح ٔرٕفشْب ػهٗ جًٛغ انزجٓٛضاد انؼظشٚخ ٕٔٚجذ 

 . يبسط 3 ٔرنك ثبنًمش انمذٚى نٓزِ انًذكًخ انكبئٍ ثشبسع 1984أدذثذ ْزِ انًذكًخ عُخ .يٕلؼٓب ثزجضئخ انًطبس ثًذخم انًذُٚخ 

 

  – ثُبٚخ انًذكًخ -

 ػهًب ثأَٓب رزشثغ ػهٗ يغبدخ لذسْب 2011 ٕٚنٕٛص 11 ٔرى انششٔع فٙ اعزغالنٓب ثزبسٚخ 2005ٚشجغ ربسٚخ اَطالق ثُبء ْزِ انًذكًخ ئنٗ عُخ 

 يخظض 54 يُٓب 67ٔٚجهغ ػذد يكبرت انجُبٚخ  . يجُٛخ رزكٌٕ يٍ طبثك اسضٙ ٔ طبثك عفهٙ ٔطبثك ػهٕ٘ 2 و7152 يُٓب 2 و13315

ٔرًزذ دائشح َفٕر ْزِ انًذكًخ ئنٗ كم يٍ انًذكًخ االثزذائٛخ ثبنُبضٕس ثًب فٛٓب لغى لضبء األعشح . . يكزجب يخظظب نهُٛبثخ انؼبيخ13نهشئبعخ ٔ 

 58 كهى يٍ يذُٚخ انُبضٕس ٔانذسٕٚػ ػهٗ ثؼذ 40ٔانًشاكض انمضبئٛخ األسثؼخ ْٔٙ صإٚ ػهٗ ثؼذ  ( انًمش انمذٚى نًذكًخ االعزئُبف –ثُبٚخ يغزمهخ )

 كهى ٔػهّٛ فبٌ َفٕر ْزِ انًذكًخ ٚشًم ػًبنزٍٛ اثُزٍٛ ًْٔب انُبضٕس 110ػهٗ ثؼذ  (ثٕدُٚبس) كهى ٔرًغًبٌ 74كهى ٔيٛضبس ػهٗ ثؼذ 

 .ٔرغزأَف نذٚٓبأدكبو انًذكًخ االثزذائٛخ ثبنُبضٕس ٔانًشاكض انمضبئٛخ انزبثؼخ نٓب انًشبس ئنٛٓب أَفب .ٔانذسٕٚػ 

 



 .انًغإٔنٌٕ انزٍٚ رؼبلجٕا ػهٗ انشئبعخ األٔنٗ ٔانُٛبثخ انؼبيخ ثٓزِ انًذكًخ 

نمذ رؼبلت ػهٗ انشئبعخ األٔنٗ نٓزِ انًذكًخ ٔانُٛبثخ انؼبيخ ثٓب ثهخ يٍ انغبدح انشؤعبء األٔنٍٛ ٔانٕكالء انؼبيٍٛ ثٓب انًشٕٓد نٓى ثبنكفبءح 

 : ٔانجذٚخ ٔانذضو ْٔى كًب ٚهٙ 

 

 انٕكالء انؼبيٌٕ نهًهك انشؤعــــبء األٔنــــٌٕ

 يذًذ انخالد٘

 1986 ئنٗ 1984يٍ 

 يذًذ االٕٚثٙ

 1986 ئنٗ 1984يٍ 

 ػجذ انغالو االعًبػٛهٙ

 2000 ئنٗ 1986يٍ 

 اٚذ ثال نذغٍ

 1992 ئنٗ 1986يٍ 

 يذًذ رشاثٙ

 2005 ئنٗ 2000يٍ 

 انذغٍ انؼٕفٙ

 2002 ئنٗ 1992يٍ 

 

 ػجذ انجش ثٍ ػجٛجخ

 2005يُز 

 يًٌٕٛ نذهٕ

 2005 ئنٗ 2002يٍ 

 ادًذ انشاشذ٘

 2010 ئنٗ 2005يٍ 

 ػجذ انذكٛى انؼٕفٙ

 2010يُز 
  

 : دغت انًذضش انزبنٙ 1986ٔاٌ أٔل اجزًبع الفززبح انغُخ انمضبئٛخ كبٌ عُخ 



  1986يذضش افززبح انغُخ انمضبئٛخ نغُخ 

 ثأيش يٍ طبدت انجالنخ انًهك 1979 يبسط 16 يٕافك 1369 سثٛغ انثبَٙ 17 ٔربسٚخ 845: ثبنزبسٚخ أػالِ ٔثُبء ػهٗ انًُشٕس انٕصٚش٘ ػذد 

انًؼظى انذغٍ انثبَٙ داو نّ انُظش سئٛظ انًجهظ األػهٗ نهمضبء ، افززخ انغٛذ انشئٛظ األٔل نًذكًخ االعزئُبف ثبنُبضٕس األعزبر لبدح يذًذ انخالد٘ 

 ثبعى اهلل ٔثبعى جالنخ انًهك ألٔل يشح فٙ دٛبح انمضبء فٙ ْزا اإللهٛى يٍ ألبنٛى انًغشة انؼضٚض ٔكبٌ ْزا االفززبح 1986انغُخ انمضبئٛخ نغُخ 

ُٚطٕ٘ ػهٗ رششٚف كجٛش نّ ئثؼبدِ ٔدالنزّ انزٙ رؼزض ٔرفزخش ثٓب أعشح انًذكًخ ٔانًٕاطٍُٛ َِٕٔ انغٛذ انشئٛظ ثبنًجٕٓداد اإلطالدٛخ انذائجخ 

دضشح انغٛذ انؼبيم، :"فٙ عجٛم ئػالء شبٌ انمضبء ٔسفغ ساٚخ انؼذل فٙ ْزِ انشثٕع ثادذاس يذكًخ اعزئُبفٛخ نًظهذخ ْزا اإللهٛى فمبل عٛبدرّ 

 " .دضشاد األعبرزح األفبضم ضٕٛفُب األػضاء ،ئَٙ ئر أسدت ثكى ثبعى أعشح انًذكًخ أشكشكى ػهٗ رهجٛخ دػٕركى انكشًٚخ

ثى أشبد انغٛذ انشئٛظ األٔل ثبالَطاللخ انجذٚذح نهغبدح انًغزشبسٍٚ ٔكزبثخ انضجط يٍ ٕٚو رغهى اإلشغبل يٍ يذكًخ االعزئُبف ثٕجذِ ٔاٌ 

جٕٓدْى يشضٛخ ثزنذ يٍ طشف انجًٛغ أعفشد ػٍ رذمٛك رمذو َغجٙ فٙ اإلَزبج سغى يب رؼشفّ ْزِ انًذكًخ يٍ َمض يهذٕظ فٙ أطشْب يٍ 

 .يغزشبسٍٚ ٔكزبة ٔأػٕاٌ

 ،ٔافززبح انغُخ انمضبئٛخ 1985ثى أػطٛذ انكهًخ نهغٛذ انٕكٛم انؼبو نهًهك فطهت يٍ انشئٛظ األٔل اإلػالٌ ػٍ اخززبو انغُخ انمضبئٛخ نغُخ 

  .1986 ٔافززبح انغُخ انمضبئٛخ انجذٚذح 1985، فأػهٍ انغٛذ انشئٛظ ثبعى جالنخ انًهك ػٍ اَزٓبء انغُخ انمضبئٛخ 1986نغُخ 

 ٔأػطٗ ثٛبَبد 1985ٔثؼذ رنك رؼشع انغٛذ انشئٛظ ئنٗ انمضبٚب انًغجهخ خالل عُخ .فأيش انغٛذ انشئٛظ األٔل ثزضًٍٛ ْزِ انٕالؼخ فٙ يذضش انجهغخ

 ٔأشبس ئنٗ انجٕٓد انزٙ ثزنذ يٍ طشف انًغزشبسٍٚ ٔكزبة انضجط 1985ػٍ انًغجم يذَٙ ٔصجش٘ ، يذكٕو ٔيخهف ئنٗ غبٚخ يزى دجُجش 

 .سغى لهخ ػذدْى ٔٔجّ ئنٛٓى شكشِ ٔثُبءِ



فٙ أعهٕة ٔاضخ ٔػشع يٕجض الزظش ػهٗ اعزجالء يب رذػٕ ضشٔسح انًمبل ئنٗ " يغطشح األيش ثبألداء"ثى لذو انغٛذ انشئٛظ ثذثّ انمٛى رذذ ػُٕاٌ 

ثغطّ ثى أرٗ ثبعزهٓبو نشٔح انُظٕص انمبََٕٛخ انزٙ رذكى انًٕضٕع ٔآَٙ انًطبف ثبالعزئُبط ثجًهخ يٍ انزمُُٛبد ٔيٍ أساء فمٓبء انمبٌَٕ ٔلبسٌ 

 . ثٍٛ انزششٚؼبد األسثغ انفشَغٙ ٔانًغشثٙ ٔانًظش٘ ٔانهٛجٙ ٔأكًم انؼشع ثاٚشاد اجزٓبداد انًجهظ األػهٗ فٙ انًٕضٕع

دمب اَّ يٕضٕع نّ أًْٛخ كجشٖ ٔٔصٌ ٚذمك غبٚخ عبيٛخ يٍ غبٚبد انغٛبعخ انمضبئٛخ انًغشثٛخ، لضبء عشٚغ انًشادم ًٚكٍ انهجٕء ئنّٛ فٙ أ٘ ٔلذ 

 .دٌٔ انزمٛذ ثبإلجشاءاد انًطٕنخ ٚظٌٕ انذمٕق ٔٚذًٙ األيٕال

ال ٚفٕرُٙ ُْب أٌ ادٛٙ ثاكجبس انغهطخ انًذهٛخ شبكشا جٕٓدْب يُْٕب ثظفخ خبطخ ثشٔح انزؼبٌٔ ٔانزفبْى :"ثى اخززى انغٛذ انشئٛظ ػشضّ انمٛى ْزا ثمٕنّ

انزٙ رؼهٕ عًبء انزؼبيم ثُُٛب يغ انشصاَخ ٔاالرضاٌ ٔانٕػٙ انكبيم ثذٔسْى ٔسعبنزٓى انٕٛيٛخ فٙ ئسعبء دػبئى انذك ٔرشعٛخ دكى انمبٌَٕ ثى انزًظ انغٛذ 

انشئٛظ يٍ انغٛذ انؼبيم ثٕطفّ يًثال نظبدت انجالنخ انًهك انًؼظى انذغٍ انثبَٙ انمبضٙ األٔل سفغ آنٛبد ٔالء األعشح انمضبئٛخ ٔئجالنٓب نهؼشػ 

انثبَٙ َظشِ اهلل ٔأيذ فٙ ػًشِ ٔدفظّ فٙ ٔنٙ ػٓذِ طبدت انغًٕ انًهكٙ األيٛش عٛذ٘  انؼهٕ٘ انًجٛذ ٔنهجبنظ ػهّٛ أيٛش انًإيٍُٛ انذغٍ

 "يذًذ ٔطُِٕ انًٕنٗ سشٛذ ٔثبلٙ أفشاد األعشح انًهكٛخ ٔانغالو

  : كًب ْٕ يذٌٔ ثًذضش ْزا االجزًبع ْٕٔ كبألرٙ 1986اَؼمذ ثٓزِ انًذكًخ فكبٌ عُخ  أيب أٔل اجزًبع نهجًؼٛخ انؼبيخ انز٘

 يذضش اجزًبع انجًؼٛخ انؼبيخ نهًذكًخ

 18/12/1986 يٕافك 1407 سثٛغ انثبَٙ 17ثزبسٚخ 

 انًزؼهك ثبنزُظٛى انمضبئٙ 151/7/1974 1394 جًبدٖ انثبَٛخ 24 انظبدس ثزبسٚخ 174.338ثُبء ػهٗ انظٓٛش انششٚف ثًثبثخ لٕح سلى 

 ثزبسٚخ جًبدٖ 279.356 انًؼذل ثبنًشعٕو سلى 1974-7-16 )1394 جًبدٖ انثبَٛخ 25 ثزبسٚخ 274.498ٔثُبء ػهٗ انًشعٕو سلى .نهًًهكخ

اجزًؼذ انجًؼٛخ  ٔثذػٕٖ يٍ انشئٛظ ثؼذ اعزشبسح انغٛذ انٕكٛم انؼبو نهًهك ثٓبرّ انًذكًخ انغٛذ االٕٚثٙ يذًذ.(1980-4-18 1400انثبَٛخ 



ٔدضٕس انغٛذ انٕكٛم انؼبو َٕٔاثّ ٔانٓٛأح انمضبئٛخ ثكبيهٓب - انشئٛظ األٔل–انؼبيخ ثًذكًخ االعزئُبف ثبنُبضٕس ثشئبعخ انغٛذ ػجذ انغالو االعًبػٛهٙ 

رى االرفبق ػهٗ ركٍٕٚ انغشف  .1987ٔثذضٕس انغٛذ سئٛظ يظهذخ كزبثخ انضجط ٔثؼذ ػشع جذٔل رٕصٚغ األػًبل خالل انغُخ انمضبئٛخ انمبديخ 

 .ٔرجذٚذ جهغبرٓب دغت انجذٔل انًشفك

 مالحظات الكاتب النيابة العامة الهيأة نوع الجلسة الساعة األيام 

انجشٛش٘ انذًذأ٘  ح ػ ٔ يٛشاس 9 االثنين

 انًبنكٙ

 انًكزت انًشاثط انشاشذ٘

 لبػخ انجهغبد انجبْٙ اثبسٔ ثٕطفٛذخ انضْش٘ انؼهٕ٘ جُخ ٔ رهجظ 9
االعًبػٛهٙ انطبٔط  يذَٙ ػبو ٔيغزؼجالد 9 الثالثاء

 انؼهٕ٘ انؼهًٙ

 " أٚشٕ اثبسٔ

اصَب٘ انًبخٕخٙ  دٕادس انغٛش 10

 انؼًشأ٘

 " انجذاُٚٙ انشاشذ٘

 انطبٔط انًبخٕخٙ جُبٚبد سشذاء  9 االربعاء

 انًبنكٙ انضْش٘

 انذجٕ٘

 " ػجٕ ادًشَٔٙ

 انضْش٘ جُخ ٔرهجظ 9 الخميس

 ثٕطفٛذخ

 انذًذأ٘

 " انجبْٙ انشاشذ٘

 " انغجبع ادًشَٔٙ اصَب٘ ثٕطفٛذخ انطبٔط (شٓشٚخ)جُخ ادذاس  9 الجمعة
اصَب٘ انذجٕٛ٘ ثٕطفٛذخ  (شٓشٚخ)جُبٚبد ادذاس  9

 انؼهًٙ انطبٔط

 " ػجٕ ادًشَٔٙ

 


