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    فرق املعارضةتعديالت 

يقضي بتغيري وتتميم أحكام  68-41 مشروع قانون رقمعلى 
جمموعة القانون اجلنائي وقانون املسطرة اجلنائية املتعلقة مبكافحة 

 اإلرهاب

 تربير التعديل حاملقتر التعديل  النص احلايل فصلال رت

  عنوان املشروع 1

يقض ي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة  68-11 مشروع قانون رقم

القانون الجنائي وقانون املسطرة الجنائية املتعلقة بمكافحة 

 اإلرهاب.

يقض ي بتغيير وتتميم  68-11 مشروع قانون رقم

أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون  بعض

 املسطرة الجنائية املتعلقة بمكافحة اإلرهاب.

من  816التغيير أو التتميم اقتصر على بعض أحكام الفصل 

من قانون  111مجموعة القانون الجنائي وبعض أحكام املادة 

 األحكام املتعلقة بمكافحة اإلرهاب. جميع ال ،املسطرة الجنائية

 األولىاملادة  8

م كما يلي أحكام الباب األول من الجزء األول من الكتاب الثالث تتم  

ق عليها بالظهير الشريف رقم من مجموعة القانون الجنائي املصاد  

 (.1.88 نوفمبر 88)1168جمادى الثانية  86بتاريخ  111..1.4

من الجزء  مكرر م كما يلي أحكام الباب األول تتم  

األول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون 

الجنائي املصادق عليها بالظهير الشريف رقم 

 88)1168جمادى الثانية  86بتاريخ  111..1.4

 (.1.88 نوفمبر

 

 د في مجموعة القانون الجنائي بعد إصدارد بالتفريع املعتم  التقي  

ب األول حول اإلرهاب، حيث يتعلق البا 31-31القانون رقم 

 هو الذي بالجنايات والجنح ضد أمن الدولة، والباب األول مكرر 

 يتعلق باإلرهاب.
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1 
 املادة األولى

 عنوان الفصل

 مكرر  812-1الفصل  816-1-1الفصل 
ا لوحدة نظر   ،كتكملة 816-1مكرر إلى  816-1إضافة فصل 

فصل  وجوديفترض  816-1-1هذا الشكل  أن  املوضوع ال سيما 

 وهو غير موجود. 816-1-8آخر وهو 

1 

 املادة األولى

-1-1الفصل 

812  

 )الفقرة األولى(

 
 
 عتبر األفعال التالية جرائم إرهابية:ت

االلتحاق أو محاولة االلتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار  -

 
 
 منظ

 
 أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات م، بكياناتم أو غير منظ

كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت ا إرهابية أي  

األفعال اإلرهابية ال تستهدف اإلضرار باململكة املغربية أو 

 بمصالحها؛

 
 
 عتبر األفعال التالية جرائم إرهابية:ت

االلتحاق أو محاولة االلتحاق بشكل فردي أو  - 

 
 
 جماعي في إطار منظ

 
م، بكيانات أو م أو غير منظ

ا كان عصابات أو جماعات، إرهابية أي  تنظيمات أو 

أو مكان وجودها، ولو كانت األفعال  أو هدفهاشكلها 

 ر باململكة املغربية أواإلرهابية ال تستهدف اإلضرا

 ؛بمصالحها

 
 
ا لطابعها العام لكون هذه ا كان هدفها" نظر  حذف عبارة "أي  ت

الصيغة تتضمن مخاطر الخلط بين الجرائم ذات الطبيعة 

ابية وبين الجرائم املرتكبة من طرف باقي املجموعات اإلره

 
 
سواء من حيث البواعث أو الخصائص أو  ،مةاإلجرامية املنظ

 األهداف.

4 

 املادة األولى

-1-1الفصل 

812  

 )الفقرة األولى(

 
 
 عتبر األفعال التالية جرائم إرهابية:ت

أو مكان وجودها، ولو كانت .............االلتحاق أو محاولة االلتحاق-

األفعال اإلرهابية ال تستهدف اإلضرار باململكة املغربية أو 

 بمصالحها؛  

 
 
 عتبر األفعال التالية جرائم إرهابية:ت

مكان ........أو االلتحاق أو محاولة االلتحاق........-

 ولو كانت األفعال  ولو لم تحصل النتيجة. ،وجودها

 اإلضرار باململكة املغربية أو اإلرهابية ال تستهدف 

 ؛  بمصالحها

 
 

: حذف عبارة " ولو كانت األفعال اإلرهابية ال تستهدف أوال

اإلضرار باململكة املغربية أو بمصالحها" ألنه ال معنى للتجريم إذا 

م أدنى ضرر على اململكة وعلى مصالحها؛ ألن لم يكن للفعل املجر  

القانون يحدد  على أن   الفصل األول من القانون الجنائي ينص

ها جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب أفعال اإلنسان التي يعد  

 بالنظام العام ال تجريم. اجتماعي، فحيث ال مس  

ا: الحزم في التجريم والعقاب يقتض ي جعل أفعال الفقرة ثاني  

جرائم شكلية أي تتحقق ولو لم  816-1-1األولى من الفصل 

 تحصل النتيجة، ولم يتم 
 

  .ة بالكيانات اإلرهابيااللتحاق فعل
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8 

 املادة األولى

-1-1الفصل 

812  

 (الفقرة الثانية)

ا كان شكله أو نوعه أو مدته ي تدريب أو تكوين، كيفمتلق  

بقصد ارتكاب أحد األفعال اإلرهابية داخل  .................داخل

 اململكة أو خارجها، سـواء وقع الفعل املذكور أو لم يقع ؛ 

 

تدريب أو تكوين، كيفما كان شكله أو  أو إعطاءي تلق  

لى صنع أو استعمال املتفجرات، أو عنوعه أو مدته 

األسلحة النارية أو أسلحة أخرى أو مواد سامة 

وخطيرة، أو تقنيات خاصة بهدف ارتكاب جريمة 

 إرهابية أو املساهمة في ارتكابها

اإلرهابية  بقصد ارتكاب أحد األفعالل................داخ

سـواء وقع الفعل املذكور داخل اململكة أو خارجها، 

 ؛  أو لم يقع

 

 

 

 اب؛رهالتدريب ملعاقبة املدربين على اإل إضافة إعطاء  -

توضيح أنواع التدريبات والوسائل واألسلحة لتدقيق  -

اري ا مع الرأي االستشمفهوم التدريب انسجام  

 ؛للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان

وقع الفعل املذكور أو لم يقع" ألنه تمت حذف "سـواء  -

 االشارة على املحاولة.

 

 

 

1 

 املادة األولى

-1-1الفصل 

812 

 )الفقرة الثانية(

ي تدريب أو تكوين، كيفما كان شكله أو نوعه أو مدته داخل أو تلق  -

خارج أراض ي اململكة املغربية أو محاولة ذلك..................الفعل 

 املذكور أو لم يقع؛

 

ي تدريب أو تكوين، كيفما كان شكله أو نوعه أو تلق  

اململكة املغربية أو أراض ي مدته داخل أو خارج 

 محاولة ذلك..................الفعل املذكور أو لم يقع؛

حذف كلمة "أراض ي" حتى ال تقتصر على الرقعة الترابية للملكة، 

 
 
ين الجوي والبري، والسفن وتستبعد من جراء ذلك املجال

 والطائرات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية.

6 
 املادة األولى

-1-1الفصل 

812 

أو تكوين شخص أو أكثر من أجل  تجنيد أو تدريب-

 لتحاق..............ارتكاب هذه األفعال.اال

ريب أو تكوين شخص أو تدوسيلة كانت  بأي  تجنيد 

 هذه األفعال. لتحاق.......ارتكاباالل أو أكثر من أج
تعميم تجريم الوسيلة لتلفي التأويل حول نجاعة أو عدم نجاعة 

 وسيلة التجنيد.
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 )الفقرة الثالثة(

. 

 املادة األولى

-1-1الفصل 

812  

 (الفقرة الثالثة)

إرهابية داخل أراض ي اململكة املغربية أو  ..................تجنيد -

 خارجها، أو محاولة ارتكاب هذه األفعال.

إرهابية داخل أراض ي اململكة .......................تجنيد  -

املغربية أو خارجها، أو محاولة ارتكاب هذه األفعال، 

 
 
د العقوبات إلى الضعف في حالة تجنيد شد  وت

 األطفال والقاصرين.

 ا مع الرأي االستشاري للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان.انسجام  

13 

 املادة األولى

-1-1الفصل 

812  

 

 مباشرة بعد الفقرة الثالثة إضافة فقرة

 
 
  عتبر جرائم إرهابية كما ت

 
ة ب بني  رتكاألفعال التي ت

القتل أو التسبب في إصابات جسمانية خطيرة، أو 

أخذ رهائن، بقصد إشاعة حالة من الرعب، 

وتخويف السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية 

ن ضمعلى القيام بعمل ما أو عدم القيام به، وتقع 

نطاق االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية املتعلقة 

 باإلرهاب وتطابق التعريف الوارد فيها

ن لحقوق اإلنساا مع الرأي االستشاري للمجلس الوطني انسجام  

تكاملة امل ةؤخذ بعين االعتبار  الشروط الثلثتالذي يدعو إلى أن 

قوق ح التي حددها املقرر الخاص السابق املعني بحماية وتعزيز

اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب في تقريره 

عملية لصياغة اإلطار القانوني املتعلق  ، وذلك في أي  8334لسنة 

 بمكافحة اإلرهاب.   

11 

 املادة األولى

-1-1الفصل 

812 

)الفقرة 

 الرابعة(

 
 
 ةعشر  املذكورة بالسجن من خمس إلى خمس ب على األفعاليعاق

 درهم. 4330333و  430333 سنة وبغرامة تتراوح بين

 
 
املذكورة بالسجن من  األفعال الجرائمب على يعاق

 
 
وبغرامة تتراوح بين  اخمس إلى عشر سنوات سجن

 .درهم 000,180و  000,00

 
 

 : تدقيق العبارة بالنص على الجرائم ولسس مجرد األفعال.أوال

املجدي بتقليص العقوبة ا: استبعاد فكرة االنتقام غير ثاني  

 السجنية والغرامة.

18 

 املادة األولى

-1-1الفصل 

812 

 )الفقرة األخيرة(

 ا معنوي  غير أنه، إذا كان الفاعل شخص  
 
ن ب بغرامة تتراوح بيا، يعاق

  804330333و  8430333
 
ه وبالتدابير الوقائية درهم، مع الحكم بحل

دون املساس  من هذا القانون، 88املنصوص عليهما في الفصل 

 ا معنوي  غير أنه، إذا كان الفاعل شخص  
 
ب ا، يعاق

، مع  مليون درهم 80مليون و  بغرامة تتراوح بين

 
 
ما في ة املنصوص عليهه وبالتدابير الوقائيالحكم بحل

الرفع من مبلغ الغرامة بالنسبة للشخص املعنوي لتكون رادعة 

التمييز عند احترام حقوق الغير بين من هو حسن النية وكذلك 

 والقانون. ومن هو سيئ النية، ألننا في دولة الحق  
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بحقوق الغير ودون اإلخلل بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق 

ري الشخص املعنوي أو مستخدميه املرتكبين للجريمة أو مسي  

 املحاولة.

من هذا القانون، دون املساس بحقوق  88الفصل 

ودون اإلخلل بالعقوبات التي  ن النيةحس  الغير 

ري الشخص املعنوي أو يمكن إصدارها في حق مسي  

 مستخدميه املرتكبين للجريمة أو املحاولة.

11 
 املادة الثانية

 812-8الفصل 

 )الفقرة الثانية(

- 
 
لفائدة كيانات أو تنظيمات أو عصابات  ...........................بيعاق

أو جماعات، إرهابية بإحدى الوسائل املنصوص عليها في الفقرة 

 األولى من هذه املادة.

 
 
 النصرة أو........أو ب بنفس العقوبة كل يعاق

لفائدة كيانات أو تنظيمات أو عصابات أو ........

جماعات، إرهابية بإحدى الوسائل املنصوص عليها 

 رة األولى من هذه املادة.في الفق

التنصيص على "النصرة" ملا تتضمنه من دعم سياس ي واجتماعي 

 وثقافي للكيانات اإلرهابية.

11 
 املادة الثانية

 812-8الفصل 

 )الفقرة الثانية(

 
 
ب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو اإلشادة أو الترويج يعاق

لفائدة كيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات، إرهابية 

 بإحدى الوسائل املنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه املادة. 

-  
 
بالتحريض أو ب بنفس العقوبة كل من قام يعاق

 التحريض العمومي الرتكاب جريمة إرهابية،

بإحدى الوسائل املنصوص عليها في الفقرة األولى من 

 هذه املادة. 

 ةصفة أو وسيلة كانت بنشر رسالة بني   وذلك لتفادي القيام بأي  

 
 
على القيام بجريمة إرهابية، عندما يكون بشكل مباشر أو  الحث

 ما يخلق خطر إمكانية ارتكابر مباشر للقيام بجرائم إرهابية، غي

 م إرهابية.   جريمة أو عدة جرائ

14 
 املادة الثالثة

  812-5الفصل 

 

كل من قام بأية وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة 

من الجرائم املنصوص عليها في هذا الباب أو دفعه إلى القيام بها أو 

 
 
ب بالسجن من خمس إلى خمسة عشر سنة حرضه على ذلك يعاق

 درهم. 4330333و 430333وبغرامة تترواح بين 

باستدراج الغير أو التغرير كل من قام بأية وسيلة 

ارتكاب جريمة من الجرائم املنصوص  بقاصر قصد

عليها في هذا الباب أو دفعه إلى القيام بها أو حرضه 

 
 
ب بالسجن من خمس إلى خمسة عشر على ذلك يعاق

 درهم. 000,100و 333043سنة وبغرامة تترواح بين 

 

 

إلى  " باإلضافةاستدراج الغيرإقناع الغير" ب"باستبدال عبارة " 

 التغرير إذا كان األمر يتعلق بالقاصرين.  
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18 
 املادة الثالثة

 812-5الفصل 

 

 
 
ب بالسجن من خمس إلى خمسة عشر سنة كل من قام ........ يعاق

 درهم. 4330333و 430333وبغرامة تتراوح بين 

 
 
 سنوات10إلى  5من ب بالسجن كل من قام.....يعاق

 .درهم 000,180و 000,00بين وبغرامة تتراوح 
 .816-1-1من الفصل  4للملءمة مع الفقرة 

11 
 املادة الثالثة

 812-5الفصل 

 

 
 إضافة فقرة: 

ق العقوبات ا تطب  إذا كان الشخص معنوي  

-1-1املنصوص عليها في الفقرة األخيرة من الفصل 

 من املادة األولى. 812

 الشخص املعنوي املتورط في اإلرهاب.للملءمة ومعاقبة 

16 
 املادة الثالثة

 812-5الفصل 

 

 
 إضافة فقرة: 

 
 
كبت إحدى الجرائم املشار إليها في الفقرة إذا ارت

ن له سلطة روحية أو الثانية من املادة الثالثة مم  

ف العقوبة تربوية أو إدارية على الغير تضاع  

 .812-5من الفصل  8املنصوص عليها في الفقرة 

 تشديد العقوبة بسبب النفوذ الذي يستغله الفاعل.

1. 

 املادة الرابعة

-1ترقيم املادة 

111 

 

 

 111-1املادة 

 

 

 مكرر  111املادة 

 

وهي غير موجودة، لذا  111-8يقتض ي مادة  111-1ألن ترقيم 

 ا إضافة مادة مكررة.يكون منطقي  

83 

 املادة الرابعة

 111-1املادة 

 األولى()الفقرة 

 

مقتض ى قانوني مخالف..........كل مغربي أو أجنبي  بالرغم من أي  

 
 

 ............أو بمصالحها.ارتكب خارج أراض ي اململكة بصفته فاعل

بالرغم من أي مقتض ى قانوني مخالف..........كل 

ته اململكة بصف أراض يمغربي أو أجنبي ارتكب خارج 

 
 

 ............أو بمصالحها.فاعل

 للملءمة.
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81 

 املادة الرابعة

 111-1املادة 

 )الفقرة الثانية(

 

غير أنه إذا كانت األفعال اإلرهاربية ال تستهدف اإلضرار باململكة 

 
 
ل أجنبي بكبت خارج أراض ي اململكة من ق  املغربية أو بمصالحها وارت

 
 

 ا أو مساهم   أصلي  بصفته فاعل
 
ته ا، فإنه ال يمكن متابعا أو مشارك

 أو 
 التراب الوطني. محاكمته إال إذا وجد فوق 

غير أنه إذا كانت األفعال اإلرهاربية ال تستهدف 

 
 
بت كاإلضرار باململكة املغربية أو بمصالحها وارت

 خارج أراض ي اململكة من ق  
 

 بل أجنبي بصفته فاعل

 ا أو مساهم  أصلي  
 
ا، فإنه ال يمكن متابعته ا أو مشارك

 ق التراب الوطني.جد فو أو محاكمته إال إذا و  

حذف هذه الفقرة ألنها تنطوي على تمييز غير مقبول يكون فيه 

لجريمة ا فاملغربي، إذا ارتكبوة أكثر  من املغربي، ظاألجنبي ذا ح

ا ،ا إذا لم يحضر إلى املغربع غيابي  يمكن أن يتاب  ففي الخارج   أم 

 لن يتاب  فاألجنبي 
 

روطة إمكانية متابعته مش إن   ا، بل غيابي  ع أصل

 املغرب. بوجوده في
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وال يمكن أن تجري املتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت املتهم أنه 

كم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم حائز لقوة الش يء ح  

وبة العق ثبت أنه قض ىاملقض ي به، وأدلى في حالة إدانته بما ي  

 املحكوم بها عليه أو أنها تقادمت.

وال يمكن أن تجري املتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت 

كم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل املتهم أنه ح  

لة أدلى في حا أوبحكم حائز لقوة الش يء املقض ي به 

ثبت أنه قض ى العقوبة املحكوم بها عليه إدانته بما ي  

 أو أنها تقادمت.

 

 .يكفي إثبات إحدى الحالتين فقطي الجمع بين الحالتين لتلف
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وال يمكن أن تجرى املتابعة......................أنه قض ى العقوبة 

 املحكوم بها عليه أو أنها تقادمت.

و ال يمكن أن تجرى املتابعة......................أنه قض ى 

 .أو أنها تقادمتالعقوبة املحكوم بها عليه 
 دألن تقادم الجريمة أو العقوبة في الخارج هي مسألة واقع،  ال تقي  

القاض ي الجنائي املغربي ال سيما إذا كانت مدة التقادم في 

 القانون املغربي أطول. 

 


