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  االعتقبل االحتٍبطً

األستبر َيحًذ عجذ انُجبوي
يذٌش انشؤوٌ انجُبئٍخ وانعفى
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:يعطٍبد أونٍخ

 التحقيق ذمة عمى المتيم يقضييا التي االعتقال فترة الواسع بمعناه االحتياطي باالعتقال يقصد -
 الشيء لقوة حائز حكم صدور قبل محاكمتو فترة خالل أو إليو منسوبة جنحة أو جناية بسبب

؛(نيائي) بو المقضي

 (لمممك العام الوكيل أو الممك وكيل) العامة لمنيابة بقرار االحتياطي االعتقال رىن الوضع يتم -
 تحقيق إجراء طمب إذا التحقيق قاضي طرف من أو المحكمة، عمى المباشرة اإلحالة حالة في
القضية؛ في

لم يحدد القانون أجل االعتقال االحتياطي خالل مرحمة المحاكمة عمى خالف فترة التحقيق التي حددت -
فييا مدة االعتقال في ثالثة أشير كحد أقصى في الجنح وسنة كحد أقصى في الجنايات؛

المادة )يعد االعتقال االحتياطي تدبيرا استثنائيا ال يتم المجوء إليو إال بصفة استثنائية وبشروط خاصة   -
(. جم  ق 159



:يحبوس انًذاخهخ

االعتقبل االحتٍبطً فً أسقبو. 1

االستُتبجبد وانخالصبد: االعتقبل االحتٍبطً. 2 

يقتشحبد حهىل  نهحذ يٍ ظبهشح استفبع االعتقبل االحتٍبطً.  3 
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َسجخ انًعتقهٍٍ االحتٍبطٍٍٍ ثجعض انذول األجُجٍخ

نسمة 100000نسبة السجناء لكل نسبة المعتقمين االحتياطيينالبمدإحصائيات سنة
83%16.5ألمانيا2012
109%40.2ايطاليا2011
87%40.6هولندا2012
127%19.7البرتغال2012
498%15.2روسيا2012
102%25.4فرنسا2012
149%15.7اسبانيا2012
136%16البحرين2010
95%47.2األردن2010
57%41السنغال2010
198%50تونس2010
30%65.1الهند2010
58%36.8اندونيسيا2011
333%25.7ايران2010
55%11اليابان2011
126%22.4ماليزيا2011
114%37كندا2009
730%21.5الواليات المتحدة األمريكية2010
145%52.6األرجنتين2010
260%36.9البرازيل2011
235%29.6كمومبيا2012
279%64.6أوروغواي2012
283%22.5الشيمي2012
169%66فنزويال2010



يحكًخ انُقض يحبكى االستئُبف انًحبكى االثتذائٍخ

انطعٍ ثبنُقض داخم أجم  
انطعٍ ثبنُقض

غشف 
انجُبٌبد 
استئُبفٍب

غشف 
انجُبٌبد 

اثتذائًٍب
انتحقٍق غشف انجُح 

االستئُبفٍخ

داخم أجم 
انطعٍ 

ثبالستئُبف
انتحقٍق انجُحٍخانغشفخ 

إ ر إ ر إ ر إ ر إ ر إ ر إ ر إ ر إ ر

24 1663 24 1346 99 4951 121 4879 95 3142 288 6349 36 801 50 612 126 2864

1687 1370 5050 5000 3237 6637 837 662 2990

1687
(6%(

21294
(78%)

4489
(16%)

27470
( يٍ يجًىع انسجُبء فً َهبٌخ انسُخ  42.37%)

انًجًىع 

تىصٌع انًعتقهٍٍ االحتٍبطٍٍٍ حست انًحبكى
2011-12-31
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يحكًخ انُقض يحبكى االستئُبف انًحبكى االثتذائٍخ

انطعٍ ثبنُقض داخم أجم  
انطعٍ ثبنُقض

غشف 
انجُبٌبد 
استئُبفٍب

غشف 
انجُبٌبد 

اثتذائًٍب
انتحقٍق غشف انجُح 

االستئُبفٍخ

داخم أجم 
انطعٍ 

ثبالستئُبف
انتحقٍق انجُحٍخانغشفخ 

1915 2359 4727 5092 3715 9135 775 569 2826

1915 25028 4170

%6.15 %80.44 %13

31113
   =69623 ( (44.68% يٍ يجًىع انسجُبء فً َهبٌخ أكتىثش  

انًجًىع 

تىصٌع انًعتقهٍٍ االحتٍبطٍٍٍ حست انًحبكى
2012-10-31
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عدد حاالت الحراسة 
2011النظرية 

عدد األشخاص المقدمين 
للمحاكم

عدد األشخاص الذين 
اعتقلوا احتياطيا

عدد األشخاص الذين بقوا 
في حالة سراح مقابل 

كفالة مالية

عدد األشخاص الذين بقوا 
في حالة سراح مقابل 

كفالة شخصية

عدد المستفيدين من 
مسطرة الصلح

عدد المستفيدين من 
المراقبة القضائية

نًقشساد انقضبئٍخ انًتخزح فً حق األشخبص انًقذيٍٍ نهٍُبثبد انعبيخ وقضبح انتحقٍق ا

2011-2007-2006خالل سُىاد 

2006 2007 2011

الدرك 

الملكي

الشرطة

مجموع حاالت 

الحراسة النظرٌة

155996:  2011لسنة 
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*

2012باستثناء   ال ٌشمل الوافدٌن لتنفٌذ العقوبة أو لقضاء اإلكراه البدنً  :*



                                
(ثبنشهىس)تطىس يعذل يذح االعتقبل 

عدد السجناء الوافدٌن خالل السنة/  x 12عدد المعتقلٌن فً تارٌخ قار = معدل مدة االعتقال عموما 

عدد االحتٌاطٌٌن الوافدٌن خالل السنة/  x 12عدد المعتقلٌن االحتٌاطٌٌن فً تارٌخ قار = معدل مدة االعتقال االحتٌاطً 
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تطىس َسجخ االحتٍبطٍٍٍ انًفشج عُهى يٍ يجًىع انىافذٌٍ االحتٍبطٍٍٍ

...قرارات اإلفراج تشمل البراءة؛ عدم المتابعة؛ السراح المؤقت؛ سقوط الدعوى العمومٌة؛ الغرامة؛ اإلعفاء من المسؤولٌة؛ وقف التنفٌذ•

%21: المعدل 
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(2011)قشاساد اإلفشاج ألسجبة غٍش َهبٌخ انعقىثخ 

النسبة العدد سبب اإلفراج

من مجموع المعتقلٌن احتٌاطٌا خالل السنة 3.3%

6.3%             ‘‘                 ‘‘

10.15%         ‘‘                 ‘‘

2.0%             ‘‘                 ‘‘

2804

5347

8599

1695

البراءة•

السراح المؤقت•

الحكم موقوف التنفٌذ•

عدم المتابعة؛ السراح )أسباب أخرى •

المؤقت؛ سقوط الدعوى العمومٌة؛ اإلعفاء من 

(المسؤولٌة؛ الحكم بغرامة فقط

من مجموع المعتقلٌن احتٌاطٌا خالل السنة 21% 18445 مجموع قرارات اإلفراج

(أشهش 6أقم يٍ )انًحكىو عهٍهى ثعقىثبد قصٍشح انًذح 

من المعتقلٌن احتٌاطٌا خالل السنة %20أي  17362:  2011سنة 

(معتقال 84693)من المعتقلٌن احتٌاطٌا خالل السنة  %42=  35807 =العقوبات القصٌرة +قرارات اإلفراج

12
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تطىس َسجخ انسجُبء انًفشج عُهى يٍ يجًىع االحتٍبطٍٍٍ انىافذٌٍ

2009حست انذوائش االستئُبفٍخ سُخ 

معدل نسبة السجناء المفرج عنهم 

من مجموع االحتٌاطٌٌن الوافدٌن

14
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 23.90 ثـم (2007) %22.42و (2006) %20.63 : عنـيم المفرج معدل ارتفاع•
؛(2011)%

؛(ومراكش الدارالبيضاء) المعدل تحت قضائيتين لدائرتين بالنسبة استقرار•
 وتحسن المعدل من أكثر 2006 سنة في كانت : بالرباط القضائية لمدائرة جيدة عودة•

؛2011و 2009 سنتي خالل أداؤىا
؛2011 سنة%41.51 إلى 2006 سنة %11.93 من العيون لدائرة كبير انزالق•
ن %50 تتجاوز ميولة وضعية في لمناظور استقرار•  انخفض إذ تحسن في المعدل كان وا 

؛2011 سنة% 41.53و 2009 سنة% 46.48 إلى 2006 سنة% 55.13 من
.وخريبكة وأكادير كالجديدة أخرى قضائية دوائر انزالق•
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وانعفىاالعتقبل 

السنوات
السجناء 

*الوافدون

عدد السجناء المفرج عنهم بالعفو 

مجموع السجناء الملكً السامً

المفرج عنهم خالل 

العفو الملكً خالل 

كل سنة

العدد القار من 

السجناء حالل كل 

سنة

النسبة المئوٌة للمفرج 

عنهم بعد االستفادة من 

العفو الملكً السامً 

بالنسبة للعدد القار

التخفٌض 

من العقوبة

مجموع تدابٌر 

: العفو  

التخفٌض، )

التحوٌل، العفو 

**(مما تبقى

العدد القار 

المفترض 

لمجموع 

السجناء دون 

المفرج عنهم 

بالعفو
خالل المناسبات 

الدٌنٌة والوطنٌة

خارج المناسبات 

الدٌنٌة والوطنٌة

2002878651728632780555435114,82467365479162406

200382537188512094139795454225,62391485312768521

2004783092497292526590654,273845644961591

20057957176912089128585093325,2478172084163791

2006697159932381231535802,293934523654811

200777120272763879105466014,47257773378262570

20088180115115166592120,282996316259378

200989937921575215844575630,27103222626073407

201083205693099648770,152174227364976

20118469320929648330,042147222364862

81475384765422162697573616144896208144المجموع

814758485422627057362144902081466630المعدل السنوي

.والوافدون لتنفيذ العقوبة أو اإلكراه البدني االحتياطيون: الوافدين جميع *   
.االختالف في الحساب يتعمق ببعض تدابير العفو المباشر وبتحويل عقوبات اإلعدام والسجن المؤبد إلى سجن محدد** 



18

تقذٌش يعذل انسجُبء فً غٍبة تذاثٍش انعفى

.سجيناً  57.361: ( خالل عشر سنوات)الفعمية  السجنيةالمعدل السنوي لمساكنة 

.سجيناً  6269: سنوات     خالل عشر )العفو معدل اإلفراج بمقتضى تدابير 

.سجيناً  3000: (*       تقدير)العقوبة معدل اإلفراج بمقتضى التخفيض من 

.سجيناً  66.630حوالي : المجموع               

سجينا  3000إذا قدر التخفيض بالخمس من مدة العقوبة فإن حوالي –سنويا تخفيضا  14.489المعدل السنوي لمتخفيضات * 
.يغادرون السجن قبل اإلبان المقرر كل سنة
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االستُتبجبد وانخالصبد: االعتقبل االحتٍبطً. 2

40 حوالي) القارين االحتياطيين المعتقمين نسبة ارتفاع في اختزالو ينبغي ال السجون اكتظاظ% 
.نيائي اعتقال إلى ينقمب مؤقت وضع االحتياطي االعتقال ألن (السجنية الساكنة مجموع من

سنة كل (35000 حوالي)السجون عمى الوافدين مجموع %40 حوالي تكمن المقمقة الوضعية 
 براءة 2804 بينيم من مختمفة ألسباب عنيم اإلفراج يتم أو بسيطة بعقوبات عمييم الحكم يتم
.االحتياطي االعتقال لترشيد الوضعية ليذه حمول عن البحث يتطمب ما وىذا 2011 سنة

يمكن إرجاع أسباب ارتفاع عدد المعتقمين االحتياطيين إلى:

إلى ترجع وأسباب الجنائية السياسة بخيارات مرتبطة واخالالت القضاء، بمرفق مرتبطة اخالالت 
:المجتمع في السائدة الثقافات
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:األسجبة انًشتجطخ ثبنًشفق انقضبئ1ً.
اإلفراط في طمبات التقديم والوضع رىن الحراسة النظرية؛ -
).........(سيولة اتخاذ قرار االعتقال االحتياطي وغياب أية مراقبة قضائية أو إدارية عن ذلك  -
التجاوز في تقدير حالة التمبس والحاالت المشابية؛ -
من مجموع المقدمين لمعدالة  % 8.02)عدم استعمال أو سوء استعمال بدائل االعتقال االحتياطي  -

(.اعتقال احتياطي % 20مقابل 
حالتيا عمى جيات الطعن - .تأخر البت في قضايا المعتقمين االحتياطيين وا 

:أسجبة تشتجط ثخٍبساد انسٍبسخ انجُبئٍخ. 2
(:عهى صعٍذ انقبَىٌ) -
(.بالنسبة لمنيابة العامة سيماوال )محدودية بدائل االعتقال االحتياطي  -
(.الغرف االستئنافية ثم النقض–الغرف االبتدائية –التحقيق )تعدد درجات التقاضي  -
(:عهى صعٍذ انتطجٍق) -
.(الرياضي العنف –السير حوادث) الطارئة المشاكل لحل الزجرية المقاربة عمى المشرع اعتماد  -
 –العشوائي البناء -التيريب) اإلحصائية الظواىر بعض لحل االحتيـاطي االعتقـال عمى الجنائية السياسة اعتمـاد -

.الزمان في مستمرة أو مؤقتة حمالت شكل عمى إما (...الرشوة
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:انثقبفبد انًُتششح. 3

في تتمثل سمبية أفعال بردود يترجم الذي اعتقال، بدون العدالة فعالية بعدم شعبية قناعات انتشار:

        اإلعالم، أو ، الجمعيات أو الضحية، طرف من) العدالة عمى االجتماعي الضغط                   
؛(...الشكايات طريق عن أو

 األطراف؛ بعض إلى بالميل أو السموك بانحراف القضاة اتيام

 الفعالية؛ وعدم بالقصور العدالة اتيام

أو الشبيات إبعاد أو األفواه لجم لمجرد األحوال بعض في االعتقال قرارات اتخاذ إلى يؤدي ما وىو 
.الشكايات تالفي
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:يقتشحبد حهىل  نهحذ يٍ ظبهشح استفبع االعتقبل االحتٍبطً
؛“كتدبير استثنائي”ترسيخ مبدأ االعتقال االحتياطي -
خمق آلية حقيقية لمراقبة االعتقال االحتياطي إما عن طريق طعن رئاسي أو قضائي أو إخضاع القرار لمراقبة جية -

قضائية مستقمة ومحايدة؛
بالنسبة لمنيابة العامة؛( المراقبة القضائية)توسيع بدائل االعتقال االحتياطي -
منح الوكيل العام لمممك صالحية اإلحالة عمى المحكمة في حالة سراح؛-
تفعيل قضاة التحقيق لبدائل االعتقال االحتياطي المتوفرة بدل االقتصار عمى البعض منيا؛-
تحديد آجال لمبت في قضايا المعتقمين ولتداوليا بين المحاكم؛-
تجييز ممفات المعتقمين لمبت فييا في اإلبان؛-
جعل زيارات القضاة لمسجون مناسبة حقيقية لمراجعة قضايا المعتقمين االحتياطيين؛-
تطوير خيارات السياسة الجنائية نحو بدائل االعتقال وبدائل العقوبات السالبة لمحرية وبدائل الدعوى العمومية؛-
الطعون من طرف النيابات العامة؛ وعقمنةترشيد -
نشر الوعي القانوني لدى المواطنين لتقميل الضغط عمى القضاء بسبب عدم االعتقال؛-
العدالة التي تؤدي وظيفتيا ولو  نجاعةتفعيل تنفيذ األحكام باإلدانة الصادرة في حالة سراح لدعم ثقة المواطن في -

.بعد حين


