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اإ�صالح منظومة العدالة يف �صوء تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة

تقدمي

اإليهما،  ي�سند  ملا  الإن�سان  الوطني حلقوق  للمجل�س  اأ�سا�سيا  اهتماما  الق�ساء والعدالة  ي�سكل 
تطبيق  ويف  و�سونها  واحلريات  احلقوق  �سمان  يف  جوهري  دور  من  والواقع،  القانون  بقوة 
جمال  ال�سرتاتيجية يف  واختياراته  املجتمع  يعرفها  التي  التحولت  ومواكبة  وتف�سريها  القوانني 

احلقوق واحلريات اإن مل نقل ا�ستباقها.

واأو�ساع  العدالة  مو�سوعة  من  جوانب  عدة  ويغطي  اأ�سكال  عدة  الهتمام  هذا  ويتخذ 
الق�ساء كما اأنه ينبني دائما على منهجية تفاعلية وت�ساركية وياأخذ بعني العتبار التقارير الر�سمية 

والدرا�سات امليدانية وتقارير املنظمات غري احلكومية.  

الهتمام  هذا  ثمرات  بع�س  �سوى  الإ�سدار  هذا  �سمن  املجل�س  ين�رضها  التي  الوثائق  وما 
وجتلياته مت اختيارها بعناية واقت�ساد مراعاة ل�سياق الن�رض والأهداف املتوخاة منه. 

ي�سم هذا الإ�سدار حمورا اأ�سا�سيا يتعلق مبواد النقا�سات الداخلية التي نظمها املجل�س ال�ست�ساري 
حلقوق الإن�سان يف �سيف �سنة 2008 حول �سبل تفعيل تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة واآفاقه 

واإمكانياته والتي �سارك فيها عدد من الفاعلني واملتدخلني يف العدالة واملهتمني بها.

كما يحتوي على ثالثة اأ�سناف من املالحق ذات �سلة وثيقة بهذا املحور هي:

■    تقارير اجتماعات املجل�س التي كان مو�سوع الق�ساء والعدالة �سمن جدول اأعمالها 
اأوحماور مناق�ساتها؛

■   املذكرات والآراء ال�ست�سارية املرفوعة اإىل جاللة امللك يف املو�سوع؛

■    تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة والتي كر�ست حيزا كبريا منها للمنظومتني الق�سائية 
والقانونية، بحكم طبيعة مهامها وجمالت ا�ستغالها و�سعيها اإىل ت�سخي�س النتهاكات 

وحتليل خمتلف �سياقاتها وبلورة �سمانات عدم تكرارها. 
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الإ�سدار  هذا  �سمن  املذكورة،  الوثائق  من  نن�رض،  األ  واملقام،  لل�سياق  مراعاة  ارتاأينا،  وقد 
اأجزاء  اأو  بفقرات  الأمر  تعلق  اإذا  اإل  اللهم  باملو�سوع،  ال�سلة  ذات  الأجزاء  اأو  الفقرات  �سوى 
بالن�سبة  ال�ساأن  هو  كما  الأخرى،  عن  مبعزل  اإحداها  ا�ستيعاب  ميكن  ول  بع�سا  بع�سها  يكمل 
الوثائق موجودة بن�سها الكامل يف املوقع  باأن هذه  لتو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، علما 

الإلكرتوين للمجل�س ويف املن�سورات التوثيقية التي ي�سدرها  بانتظام*.

ولئن كان ن�رض املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان لهذه الوثائق اليوم داخال يف �سياق مواكبة 
اإثارة  الآن،  ذات  يف  يتوخى،  فاإنه  اإثرائه،  يف  وامل�ساهمة  العدالة  اإ�سالح  حول  الوطني  احلوار 
النتباه اإىل بع�س اجلوانب الأ�سا�سية التي ينبغي األ تغيب عن كل نقا�س جدي وفعال حول الق�ساء 
ومنظومة العدالة واإىل �رضورة اكت�ساء النقا�س طابعا تطوريا وا�ست�رضافيا ينطلق من الواقع ويتعامل 
معه مبنظور نقدي �ساح وي�ستفيد مما تراكم من اأفكار واقرتاحات واأ�سئلة من اأجل بناء امل�ستقبل 

على اأ�س�س متينة وبروؤية �سمولية.

           اإدري�س اليزمي

                                رئي�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان

*   نذكر منها بخا�سة يف هذا ال�سياق كتاب: ع�رض �سنوات يف خدمة حقوق الإن�سان ال�سادر �سنة 1999 وكتاب: ع�رضون 
�سنة يف خدمة حقوق الإن�سان ال�سادر �سنة 2010.



مناق�صات اليوم الدرا�صي املغلق حول

   تفعيل تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة

12يوليوز 2008
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اإ�صالح منظومة العدالة يف �صوء تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة

اإ�صالح الق�صاء : مقرتحات اأولية 

»العدل اأ�سا�س احلكم« قاعدة ظلت على امتداد الع�سور والأزمنة مرتكزا اأ�سا�سيا لبناء جمتمع 
دميوقراطي يقوم على اأ�سا�س دولة احلق والقانون.

وبغ�س النظر عن خمتلف املقاربات النظرية التي تطرقت ملفهوم دولة احلق والقانون فاإنه ميكن 
»اإن  القول:  اإىل  لالأ�سياء  تب�سيط وا�سح  اأن نخل�س يف  به  الذي جاءت  للمعنى  قراءة  من خالل 
مفهوم دولة احلق والقانون ل ميكن اأن يعني �سيئا اآخر �سوى ذلك ال�سياق العام الذي تكون فيه 
القانون  لقواعد  خا�سعة  العمومية  وال�سلطات  الأفراد  بني  الدولة  داخل  القائمة  العالقات  كل 

حمرتمة لكل ال�سوابط واملعايري الدميقراطية التي تتما�سى وحقوق الإن�سان«.

على هذا النحو اإذن ميكن القول باأن البناء الدميقراطي يجب اأن ينطلق من خالل تقوية الأ�سا�س 
العام بال�سكل الذي يجعله موؤهال لحتواء القوانني على اختالف اأ�سكالها وتنوع تنظيمها والتي 

يعترب جهاز الق�ساء لبنة اأ�سا�سية من لبناته يف كنهه ووجوده من خالل منظورين اأ�سا�سيني:

■  ا�ستقالل الق�ساء كموؤ�س�سة متميزة بذاتها عن باقي ال�سلط الأخرى يف الدولة؛

■   ا�ستقالل القا�سي ذاتيا عن كل النوازع والتاأثريات اخلارجية وا�ستقالله �سخ�سيا عن كل 
املوؤ�رضات والعراقيل التي ت�سوب حياته اخلا�سة واملهنية.

اأول : املنطلقات الأ�صا�صية للدعوى اإىل اإ�صالح الق�صاء

بغ�س النظر عن الكرونولوجيا العامة التي طبعت م�سار الدعوة اإىل اإ�سالح الق�ساء يف املغرب، 
فاإن هناك جمموعة من العوامل التي اتخذت اأحيانا طابعا دوليا �ساهمت اإىل حد كبري يف ت�رضيع 
وثرية املطالبة باإ�سالح �سامل جلهاز الق�ساء اعتبارا اإىل كون تكري�س دولة احلق والقانون واحرتام 

الأ�ستاذ عبد ال�سالم العماين

وكيل امللك لدى املحكمة البتدائية بالرباط
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التي ل زالت فيما يخ�س  الق�سائية  ال�سلطة  اإ�سالح  يتم مبعزل عن  اأن  حقوق الإن�سان ل ميكن 
ا�ستقالليتها  ي�سمن  اأن  ميكن  ما  عن  البعد  كل  بعيدة  الد�ستورية  منها  خا�سة  القانونية  تر�سانتها 

وحيادها عن باقي �سلط الدولة.

على هذا الأ�سا�س ميكن حتديد املنطلقات الأ�سا�سية للدعوة اإىل اإ�سالح الق�ساء فيما يلي:

1.  الرغبة امللكية ال�سامية يف اإ�سالح جهاز الق�ساء والعناية الفائقة التي يحظى بها كاأولوية 
احلق  دولة  توطيد  على  القائمة  الع�رضية  املغربية  الدولة  بناء  اإىل  الرامية  الأولويات  من 
جميع  يف  اأمامه  اجلميع  وم�ساواة  القانون  ل�سيادة  الق�ساء  ا�ستقاللية  وتعزيز  والقانون 
الظروف والأحوال وتعزيز دوره يف ك�سب رهان الدميقراطية والتنمية ويعترب يف هذا 
الإطار خطاب العر�س 2007 واخلطاب امللكي ال�سامي مبنا�سبة افتتاح الربملان يف اأكتوبر 
امللكية  الر�سالة  وكذلك  الق�ساء  اإ�سالح  اإىل  الدعوة  جمال  يف  به  يهتدى  نربا�سا   2007
ال�سامية لتخليد الذكرى اخلم�سني لتاأ�سي�س املجل�س الأعلى املنعقدة يف 23 نونرب12007.

2.  تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة املحدثة من قبل جاللة امللك والتي �سددت التاأكيد 
من خالل التو�سية ال�ساد�سة على �رضورة تاأهيل العدالة وتقوية ا�ستقالليتها واقرتحت 

من خاللها:

■   ف�سل وظيفة وزير العدل عن املجل�س الأعلى للق�ساء؛

■   جعل املجل�س الأعلى للق�ساء مبقر املجل�س الأعلى بالرباط؛

■   موا�سلة وت�رضيع وثرية اإ�سالح الق�ساء والنهو�س مب�ستواه؛

■   موا�سلة حتديث املحاكم؛

والتقومي          وامل�ستمر  الأ�سا�سي  تكوينهم  وحت�سني  العدالة  واأعوان  الق�ساء  ■    حتفيز 
املنتظم لأدائهم؛

1.  ومما جاء يف الر�سالة امللكة ال�سامية  »... وكما اأكدنا ذلك وخا�سة يف خطاب العر�س الأخري وافتتاح الربملان، فاإننا 
حري�سون على القيام باإ�سالح عميق و�سامل لقطاع العدل �سنتوىل الإعالن عن خطوطه العري�سة يف املدى القريب 

بعون اهلل وتوفيقه«.
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اإ�صالح منظومة العدالة يف �صوء تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة

الذاتي  ال�سبط  على  قادرة  الق�سائية وجعلها  املهن  تنظيم خمتلف  م�ساريع  ■    موا�سلة 
ل�سوؤونها من حيث احلقوق والواجبات الأخالقيات؛

■    مراجعة تنظيم واخت�سا�سات وزارة العدل ب�سكل يحول دون اأي تدخل اأو تاأثري 
للجهاز الإداري يف جمرى العدالة و�سري املحاكمات؛

■   جترمي تدخل ال�سلطة الإدارية يف جمرى العدالة؛

■   ت�سديد العقوبات اجلنائية يف حق كل اإخالل اأو م�سا�س بحرمة الق�ساء وا�ستقالله2.

قبل  من  اعتمادها  مت  والتي  الق�سائية  ال�سلطة  ا�ستقالل  ب�ساأن  الدولية  الأ�سا�سية  3.  املبادئ 
موؤمتر الأمم ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني مت اإقرارها بالإجماع يف وقت لحق 
من قبل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة والتي مت التاأكيد بوا�سطتها على وجوب متتع ال�سلطة 
الدولة  فروع  من  غريها  عن  م�ستقلة  تكون  بحيث  املوؤ�س�ساتي  بال�ستقالل  الق�سائية 
الداخلية  امل�سائل  �سعيد  على  اأي�سا  وم�ستقلة  والتنفيذية  الت�رضيعية  ال�سلطتني  وحتديدا 

لالإدارة الق�سائية وامل�سائل املالية.

4.  تقارير اأجهزة الر�سد الدولية اخلا�سة بقطاع الق�ساء والتي اأكدت على �رضورة الرقي 
بقطاع الق�ساء اإىل امل�ستوى الذي يجعله متمتعا بال�ستقاللية التامة وفق املعايري الدولية.

من  عليها  امل�سادقة  متت  والتي  الدولية  القانونية  الرت�سانة  عرفته  الذي  الكبري  5.  التطور 
واملنظمة  واجلرمية  الإن�سان  بحقوق  ال�سلة  ذات  امليادين  من  العديد  املغرب يف  طرف 
عرب الوطنية والإرهاب ومعاملة املجرمني والتي تتطلب كلها من اأجل و�سعها مو�سع 
التطبيق وجود �سلطة ق�سائية قوية وم�ستقلة قادرة على تكري�س التعاون الدويل الذي ل 

غنى عنه من اأجل الق�ساء على اجلرمية املنظمة.

تكري�س  خالل  من  املطلوب  امل�ستوى  اإىل  بالعدالة  الرقي  �رضورة  على  امللحة  6.  الدعوة... 
ا�ستقالليتها وحيادها والذي مت التعبري عنه من خالل جمموعة من فعاليات املجتمع املدين ذات 

ال�سلة بقطاع الق�ساء وحقوق الإن�سان والتي ارتفعت وثريتها ب�سدة يف ال�سنوات الأخرية.

2.   اأنظر التو�سية ال�ساد�سة من تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة: التقرير اخلتامي �س 118.
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ثانيا : املجالت الرئي�صية لالإ�صالحات املقرتحة

1. الد�ستور

املنع  مع  الق�ساء  با�ستقالل  يت�سل  فيما  وخا�سة  ال�سلطة  لف�سل  الد�ستوري  املبداأ  ■   تعزيز 
ال�رضيح لأي تدخل لل�سلطة التنفيذية يف تنظيم العدالة و�سري ال�سلطة الق�سائية؛

■   تقوية ال�سمانات الد�ستورية ل�ستقالل املجل�س الأعلى للق�ساء.

لبلوغ هذه الأهداف اإذن اأ�سبحت م�ساألة تعديل الد�ستور يف بابه املتعلق بالق�ساء ملحة للغاية.

■  بالن�سبة لعنوان الباب ال�سابع من الد�ستور

لعل اأهم املقت�سيات الواجب ا�ستحداثها يف اإطار تعديل د�ستوري للباب ال�سابع املنظم للق�ساء 
هو تغيري عنوانه، وذلك بجعله: »ال�سلطة الق�سائية« بدل »الق�ساء«.

وذلك اعرتافا من الدولة بوجود �سلطة ثالثة يف الدولة هي ال�سلطة الق�سائية اإىل جانب كل من 
ال�سلطتني التنفيذية والت�رضيعية متا�سيا مع املبادئ الدولية املعرتف بها عامليا يف هذا الإطار.

■ الف�سل بني ال�سلط

بالإ�سافة اإىل ت�سمية عنوان الباب ال�سابع من الد�ستور، فمن الأن�سب تخ�سي�س ف�سل م�ستقل 
من اأجل التن�سي�س �رضاحة على اأن:

»ال�سلطة الق�سائية م�ستقلة عن ال�سلطتني الت�رضيعية والتنفيذية.

تلتزم اململكة املغربية ب�سمان ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية كما هي متعارف عليها دوليا.

يكفل مبداأ ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية لهذه ال�سلطة ويتطلب منها اأن ت�سمن �سري الإجراءات 
الق�سائية بعدالة واحرتام حقوق الأطراف«.

التن�سي�س د�ستوريا على  فاإنه يجب  تعريف مكوناتها د�ستوريا  �سلطة يجب  ونظرا لأن كل 
مكونات ال�سلطة الق�سائية وذلك على ال�سكل التايل:
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»ال�سلطة الق�سائية باململكة توؤلف هيئة واحدة ت�سمل ق�ساة الأحكام والنيابة العامة باملجل�س 
مهامهم  ميار�سون  الذي  الق�ساة  اأي�سا  الهيئة  هذه  وت�سمل  واملحاكم  ال�ستئناف  حماكم  الأعلى 

بالإدارة املركزية بوزارة العدل«.

■ املجل�س الأعلى للق�ساء

نظرا لأن كل �سلطة يجب حتديد جمال اخت�سا�س كل مكوناتها من حيث الت�سيري العام ل�سوؤونها، 
ال�سالحيات  هذه  اإ�سناد  اأجل  من  الأف�سل  النموذج  تعترب  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  موؤ�س�سة  فاإن 
والخت�سا�سات التي يجب اأن تنطلق من مبداأ »ت�سيري �سوؤون الق�ساء من قبل ال�سلطة الق�سائية 
نف�سها« مما ي�ستوجب معه بال�رضورة تعديل املقت�سيات الد�ستورية اخلا�سة بتنظيم املجل�س الأعلى 

للق�ساء من حيث تكوينه واخت�سا�ساته.

لقد نظم امل�رضع الد�ستوري موؤ�س�سة املجل�س الأعلى للق�ساء مبوجب املادة 86 من الد�ستور 
وبقراءة متاأنية ملقت�سيات هذه املادة يت�سح اأنها ت�سكل قطب الرحى يف منظومة ال�سلطة الق�سائية 

مما يقت�سي اإيالءها املزيد من الهتمام والتنظيم.

ال�سلطة  عن  الق�سائية  ال�سلطة  ا�ستقالل  ملبداأ  –ا�ستنادا  وجب  املجل�س،  تكوين  حيث  فمن 
لرئي�س  نائبا  باعتباره  داخله  القوية  املجل�س و�سفته  من  العدل  وزير  حذف ع�سوية  التنفيذية– 
الهرم  راأ�س  على  مكانته  باعتبار  الأعلى  للمجل�س  الأول  للرئي�س  ال�سفة  هذه  ومنح  املجل�س 

الق�سائي املغربي.

منتمني  غري  باأع�ساء  تطعيمه  الأجدر  فمن  للمجل�س،  كاملة  متثيلية  �سمان  اأجل  ومن  هذا 
لأي �سلطة يف الدولة �سواء كانت ت�رضيعية اأو تنفيذية اأو ق�سائية يتم اختيارهم من بني الفعاليات 
احلقوقية امل�سهود لهم بالكفاءة والتجربة يف امليدان احلقوقي يف اإطار اأدوار ا�ست�سارية حم�سة دون 

اأن يكون لهم حق الت�سويت.

وهكذا ي�سبح الف�سل 86 من الد�ستور بعد التعديل على ال�سكل التايل:

يتاألف ال�سلك الق�سائي باململكة من هيئة واحدة ت�سمل ق�ساة الأحكام والنيابة العامة باملجل�س 
الأعلى وحماكم ال�ستئناف واملحاكم. وت�سمل هذه الهيئة اأي�سا الق�ساة الذين ميار�سون مهامهم 

بالإدارة املركزية بوزارة العدل.
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يعني امللك الق�ساة بظهري �رضيف باقرتاح من املجل�س الأعلى للق�ساء.

يراأ�س امللك املجل�س الأعلى للق�ساء ويتاألف هذا املجل�س بالإ�سافة اإىل رئي�سه من:

■   الرئي�س الأول للمجل�س الأعلى نائبا للرئي�س؛
■  الوكيل العام للملك لدى املجل�س الأعلى؛

■   ممثلني اثنني لق�ساة حماكم ال�ستئناف ينتخبهم هوؤلء الق�ساة من بينهم؛

■   اأربعة ممثلني لق�ساة حماكم اأول درجة ينتخبهم هوؤلء الق�ساة من بينهم؛
■    يعني امللك م�ست�سارين اثنني من بني الأ�سخا�س امل�سهود لهم بالكفاءة وامل�سداقية يف 

امليدان احلقوقي والغري منتمني لأي �سلطة من ال�سلط؛
■    تتحدد مهام امل�ست�سارين يف تقدمي الراأي وامل�سورة يف كل اأ�سغال املجل�س دون اأن يكون 
لهم حق الت�سويت ويتمتعون بنف�س احلقوق التي لأع�ساء املجل�س وتقع على عاتقهم 

نف�س التزاماتهم.

■  ممار�سة ال�سلطة الق�سائية

انطالقا من مبداأ التخ�س�س يف ممار�سة ال�سلط، فاإنه ل حميد عن اإ�سناد ممار�سة ال�سلطة الق�سائية 
تعطي  التي  القانونية  الن�سو�س  كافة  اإلغاء  �رضورة  يعني  ما  وهو  اأنف�سهم  ال�سلطة  هذه  لأع�ساء 
التنظيمي  القانون  مبوجب  الق�سائية  ال�سلطة  �سوؤون  ت�سيري  يف  العدل  لوزير  وا�سعة  �سالحيات 
لوزارة العدل وكذا النظام الأ�سا�سي اخلا�س برجال الق�ساء اأو بع�س القوانني املو�سوعية الأخرى، 

وذلك بالن�س د�ستوريا على اأنه.

الق�سائية            ال�سلطة  �سوؤون  ت�سيري  �سالحية  غريه  دون  وحده  للق�ساء  الأعلى  »للمجل�س 
مبقت�سى القانون«.

ونظرا لأن ممار�سة �سالحيات ال�سلطة الق�سائية تقت�سي اإيجاد اآليات اأخرى غري اآليات ال�سهر والتتبع 
امل�ستمر لالأ�سغال اخلا�سة بال�سلك الق�سائي فاإنه من الواجب حماية ملبداأ ا�ستقاللية ال�سلطة الق�سائية منح 
هذه ال�سلطة ممثلة يف املجل�س الأعلى للق�ساء حق حماية مبداأ ال�ستقالل وتخويلها الآليات القانونية 

الكفيلة من اأجل �سمان ذلك وخا�سة عند اإ�سدار القوانني التي من  اأنها  امل�سا�س  باملبداأ.
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ولعل اأهم اآلية ميكن اأن ت�سمن ذلك هو تخويل املجل�س الأعلى للق�ساء حق اللجوء اإىل املجل�س 
الد�ستوري من اأجل الف�سل يف د�ستورية اأي قانون من �ساأنه امل�سا�س با�ستقاللية ال�سلطة الق�سائية.

وهذا ما يتطلب تتميم مقت�سيات الف�سل 81 من الد�ستور املنظمة لطرق الإحالة على املجل�س 
الد�ستوري ل �سيما الفقرة الثالثة منه التي تقت�رض حق اللجوء اإىل املجل�س الد�ستوري من اأجل البث 

يف د�ستورية القوانني اإىل:

جمل�س  اأع�ساء  ربع  اأو  امل�ست�سارين  جمل�س  رئي�س  اأو  النواب  جمل�س  رئي�س  اأو  والوزير،  امللك 
النواب اأو ربع اأع�ساء جمل�س امل�ست�سارين.

وعليه تهتم هذه الفقرة باإ�سافة طرف اآخر يف املعادلة األ وهو املجل�س الأعلى للق�ساء بعد 
اإجماع كافة اأع�سائه.

وي�ستتبع ذلك اأي�سا بال�رضورة تتميم الف�سل 87 من الد�ستور الذي يحدد مهام املجل�س الأعلى 
للق�ساء يف »ال�سهر على تطبيق ال�سمانات املمنوحة للق�ساة فيما يرجع لرتقيتهم وتاأديبهم« وذلك 

باإ�سافة عبارة »و�سمان ا�ستقاللهم«.

2. النظام الأ�سا�سي اخلا�س برجال الق�ساء

املبا�رض يف  والتدخل  الق�سائية  ال�سلطة  �سوؤون  ت�سيري  وا�سعة يف  ب�سلطات  العدل  وزير  يتمتع 
اخت�سا�ساتها وميكن حتديدها فيما يلي:

■   اقرتاحه تعيني الق�ساة بالإدارة املركزية )الف�سل 1(؛
امللحقني  على  املطبقة  التاأديبية  العقوبات  يف  بالبث  اخلا�سة  التاأديبية  اللجنة  ■     يراأ�س 

الق�سائيني )الف�سل 10(؛
■    مينح الإذن اخلا�س مببا�رضة مهام خا�سة بالق�ساة غري مهامهم الأ�سلية ل�سالح التعليم اأو 
امل�ستندات القانونية والإذن بالإ�سارة اإىل اأ�سماء الق�ساة و�سفتهم فيما يخ�س املوؤلفات 

الأدبية اأو العلمية اأو الفنية )الف�سل 15(؛
■   تتبع املوارد املالية للق�ساة وذويهم )الف�سلني 16 و17(؛

الق�ساة  فيها  يعمل  التي  املحكمة  مقر  خارج  ال�سكن  يف  للق�ساة  ا�ستثنائيا  ■    الرتخي�س 
)الف�سل 21(؛
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■   جتزئة رخ�س الق�ساة والتعرف على ذلك اإن اقت�سته م�سلحة العمل )الف�سل 30(؛
■   تنقيط الق�ساة امللحقني باإدارات اأخرى )الف�سل 43(؛

■   ال�ستيداع اخلا�س بالق�ساة )الف�سل 45(؛
■   �سلطته املبا�رضة على كافة ق�ساة النيابة العامة )الف�سل 56(؛

■   انتداب ق�ساة احلكم اأو التحقيق اأو النيابة العامة )الف�سل 57(؛
■   اإحالة الق�ساة على التقاعد اأو النقطاع عن العمل )الف�سل 37(؛

■   تعيني كاتب املجل�س الأعلى للق�ساة )الف�سل 70(؛
■   تهيئ وح�رض لئحة الأهلية للرتقي )الف�سل 23(؛

■   نقل ق�ساة النيابة العامة؛
■   اإ�سدار العقوبات بقرار )الف�سل 60(؛

■   تعيني مقرر يف ملفات التاأديب )الف�سل 61(؛
■   اقرتاح متديد �سن التقاعد )الف�سل 65(؛

■   اقرتاح تعيني القا�سي ال�رضيف )الف�سل 67(.
كلها اإذن �سالحيات و�سلطات وا�سعة هي من �سميم عمل ال�سلطة الق�سائية منحت لوزير 
العدل بال�سكل الذي اأفقد ال�سلطة الق�سائية ا�ستقاللها الذاتي وهو ما يتطلب التدخل املبا�رض من 
�سبق  التي  ال�سلطات  بنقل كل هذه  الق�ساء وذلك  برجال  اخلا�س  الأ�سا�سي  النظام  تعديل  اأجل 
احلديث عنها اإىل ال�سلطة الق�سائية ممثلة يف املجل�س الأعلى للق�ساء متا�سيا مع التعديل الد�ستوري 
املقرتح الذي يجعل للمجل�س وحده �سالحية ت�سيري �سوؤون ال�سلطة الق�سائية و�سمان ا�ستقالليتها 

وفق ال�سكل املتحدث عنه اأعاله.

ولتفعيل ذلك فاإنه من الأن�سب اإحداث ف�سل وحيد يتم التن�سي�س مبوجبه على ما يلي:

اإىل  »تنقل جميع ال�سالحيات والخت�سا�سات املمنوحة لوزير العدل مبوجب هذا القانون 
املجل�س الأعلى للق�ساء وحده«.
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3. القانون التنظيمي لوزارة العدل

مت اإحداث القانون التنظيمي لوزارة العدل مبوجب املر�سوم املوؤرخ يف 23 يونيو 31998.

الق�ساء وذلك من  �سوؤون  ت�سيري  العدل يف  لوزير  وا�سعة  اأي�سا �سالحيات  واأ�سندت مبوجبه 
العدل  لوزير  التام  الإ�رضاف  حتت  تعمل  والتي  العدل  لوزارة  التابعة  املديريات  اإحداث  خالل 

وميكن �رضد خمتلف ال�سلطات التي اأ�سندت لوزير العدل من خالل املديريات املركزية فيما يلي:

التي  امليادين  العامة يف  النيابة  مراقبة عمل  لها احلق يف  املدنية  ال�سوؤون  ملديرية  ■   بالن�سبة 
والإداري  والتجاري  والعائلي  املدين  القانون  ق�سايا  وتتبع  اخت�سا�سها  �سمن  تدخل 

وال�سهر على ح�سن ممار�سة املهن القانونية والق�سائية )املادة 3(؛
■   بالن�سبة ملديرية ال�سوؤون اجلنائية والعفو لها احلق يف مراقبة عمل النيابة العامة يف املادة 
اجلنائية وتتبع ق�سايا الدعوى العمومية وتكوين واإعداد ملفات طلبات العفو اأو الإفراج 

املقيد وت�سيري ال�سجل العديل املركزي... )املادة 4(؛
■    ق�سم حماكم اجلماعات واملقاطعات له حق تتبع ومراقبة �سري حماكم اجلماعات واملقاطعات 
الأن�سطة  وتقييم  وتتبع  ال�ساأن  هذا  يف  العدل  لوزارة  املخولة  الخت�سا�سات  وممار�سة 

املكلفة بها )املادة 6(؛
■     مركز تتبع وحتليل ال�سكايات له حق تلقي ال�سكايات والتظلمات املوجهة لوزير العدل 

وتتبع �سريها والإجراءات املتخذة ب�ساأنها )املادة 10(؛
■    املفت�سية العامة حيث يتوفر املفت�سون على �سالحيات وا�سعة من اأجل التحري والتحقق 
جميع  على  والطالع  اإليهم،  وال�ستماع  بالأمر  املعنيني  الق�ساة  وا�ستدعاء  واملراقبة 

الوثائق املفيدة.
وعليه، اإذا كان النظام الأ�سا�سي اخلا�س برجال الق�ساء ي�سكل و�سيلة يتدخل مبوجبها وزير 
لوزارة   التنظيمي  القانون  فاإن  واملهنية.  اخلا�سة  بحياتهم  يتعلق  فيما  الق�ساة  �سوؤون  يف  العدل 
العدل ي�سكل ورقة اأخرى يف يد وزير العدل من اأجل التدخل املبا�رض والقوي يف العمل الق�سائي 
برمته، يت�سح ذلك من خالل ما ن�س عليه القانون املذكور يف مادته الأوىل والتي جاء فيها على 

اأن وزارة العدل ت�سمل:

3.   مر�سوم رقم 385.982 ال�سادر يف 28 �سفر 1419 )23 يونيو 1998( بتحديد اخت�سا�سات وتنظيم وزارة العدل، اجلريدة 
الر�سمية رقم 4610- 6 غ�ست 1998.
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الوطني  واملعهد  العامة  واملفت�سية  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  وكتابة  الديوان  اإىل  »بالإ�سافة 
للدرا�سات الق�سائية –املو�سوعني حتت ال�سلطة املبا�رضة للوزير– على الإدارة املركزية واملديريات 
الفرعية اجلهوية«. وبالإ�سافة اإىل و�سع كافة املديريات حتت ال�سلطة املبا�رضة لوزير العدل. فاإن كل 

هذه املديريات ملزمة ح�سب املواد املنظمة لها برفع تقرير دوري ب�سان اأ�سغالها اإىل وزير العدل.

وعليه، فمن الواجب تعديل القانون التنظيمي لوزارة العدل وذلك بنقل كافة الخت�سا�سات 
املمنوحة لوزير العدل اإىل املجل�س الأعلى للق�ساء. مع التقلي�س من حجم هذه الخت�سا�سات 
وجعل �سلطة وزير العدل منح�رضة فيما فيه عالقة مبجال الت�سيري والإدارة اأمام ما له عالقة بالعمل 
الق�سائي فمن �سميم اخت�سا�س املجل�س الأعلى للق�ساء. وال�سيغة التي يتطلبها التعديل تقت�سي 

اإحداث ف�سل وحيد نقرتحه على ال�سكل التايل:

تتبع  ومركز  واملديريات  للق�ساء  العايل  واملعهد  العامة  املفت�سية  على  العدل  وزارة  »ت�ستمل 
وحتليل ال�سكايات املو�سوعني حتت الإ�رضاف التام لل�سلطة الق�سائية.

تتحدد �سلطة وزير العدل فيما له عالقة بالت�سيري الإداري للعمل الق�سائي«.

4. التنظيم الق�سائي للمملكة

يتمتع وزير العدل على �سالحيات وا�سعة مبوجب التنظيم الق�سائي للمملكة ميكن ح�رضها 
فيما يلي:

■   تعيني مقار ودوائر نفوذ كل حمكمة )الف�سل 1(؛
■    تعيني قا�س اأو اأكرث من املجل�س الأعلى اأو ممن يزاولون عملهم بالإدارة املركزية بالوزارة 
للقيام بتفتي�س املحاكم اأو البحث يف وقائع معينة وتر�سل اإليه تقارير التفتي�س )الف�سل 13(؛

ال�ستئناف  ملحاكم  الأولون  الروؤ�ساء  قبل  من  املنجزة  التفتي�س  تقارير  اأي�سا  اإليه  ■    تر�سل 
والوكالء العامون للملك ب�سفة �سخ�سية )الف�سل 14(؛

■   تبلغ اإليه الإخاللت التي تتم مالحظتها يف اأي قا�س )الف�سل 17.16(؛

الد�ستورية  املقت�سيات  مع  ان�سجاما  يتعني  الق�سائي  العمل  �سميم  من  اخت�سا�سات  اأي�سا  وهي 
املذكورة  املقت�سيات  تعديل  يعني  للق�ساء. مما  الأعلى  املجل�س  الق�سائية ممثلة يف  ال�سلطة  اإىل  اإ�سنادها 
وذلك باإحداث ف�سل فريد يتم التن�سي�س مبوجبه على  ما يلي: »تنقل جميع ال�سالحيات امل�سندة لوزير 

العدل مبوجب هذا القانون فيما له عالقة بالعمل الق�سائي و�سوؤونه اإىل املجل�س الأعلى للق�ساء«.
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5. قانون امل�سطرة اجلنائية

امتدت لوزير العدل مبوجب قانون امل�سطرة اجلنائية بع�س ال�سالحيات التي تعترب هي الأخرى 
من �سميم العمل الق�سائي يف �سقه املتعلق بامليدان اجلنحي واجلنائي ميكن �رضدها فيما يلي:

■   الإ�رضاف على ال�سيا�سة اجلنائية )املادة 5(؛
ورفع  بذلك  يقوم  ما  تكليف  اأو  باملتابعة  كتابية  العامون  الوكالء  اإىل  اأوامر  ■    اإ�سدار 

ملتم�سات اإىل املحكمة )املادة 51(؛
■    تعيني ق�ساة التحقيق يف املحاكم البتدائية وحماكم ال�ستئناف اأو اإعفاوؤهم من مهامهم 

)املادة 52(؛
■    تعيني قا�سي الأحداث لدى املحاكم البتدائية )خ 467( وامل�ست�سار املكلف بالأحداث 

)م 485( اأو اإعفاوؤه من مهامه؛
■    الأمر برفع طلب النق�س لفائدة القانون )م 588(؛

■   توجيه طلب املراجعة املوجه اإىل الوكيل العام للمجل�س الأعلى )م567(؛
■    تعيني قا�سي تطبيق العقوبات باملحاكم البتدائية )املادة 596( واإعفاوؤهم من مهامهم 

بنف�س الطريقة؛
 ■    ومتا�سيا مع ما قيل �سابقا فاإن تعيني ق�ساة وم�ست�ساري الأحداث وق�ساة التحقيق وق�ساة 

تنفيذ العقوبات يجب اأن يتم من قبل املجل�س الأعلى للق�ساء؛
■     اأما الأمر برفع طلب النق�س واملراجعة فالطبيعي اأن يتم باأمر من املجل�س الأعلى للق�ساء 
بعد لفت نظر اأع�سائه اإىل ذلك من قبل اأي �سخ�س له امل�سلحة مبا يف ذلك وزير العدل.
وفيما يتعلق بال�سيا�سة اجلنائية ونظرا لكون جمال تطبيقها ي�سهر على تنفيذه النيابات العامة فاإن 
املنطق القانوين يقوم بحتمية اإ�سنادها اإىل الوكيل العام للمجل�س الأعلى اعتبارا ل�سفته على راأ�س 

هرم النيابة العامة يف املغرب.

وعليه، فاإن التعديالت املقرتحة على قانون امل�سطرة اجلنائية ميكن ح�رضها فيما يلي:

 املادة 51:  »ي�رضف الوكيل العام للملك لدى املجل�س الأعلى على تنفيذ ال�سيا�سة اجلنائية 

ويبلغها اإىل الوكالء العامني للملك الذين ي�سهرون على تطبيقها.

               وله اأن يبلغ اإىل الوكيل العام للملك ما ي�سل اإىل علمه من خمالفات للقانون اجلنائي، 
واأن ياأمر كتابة مبتابعة مرتكبيها اأو يكلف من يقوم بذلك اأو اأن يرفع اإىل املحكمة 

املخت�سة ما يراه مالئما من ملتم�سات كتابية.
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املادة 52:  يعني الق�ساة املكلفون بالتحقيق يف املحاكم البتدائية من بني ق�ساة احلكم فيها 

من طرف املجل�س الأعلى للق�ساء.

               يعني الق�ساة املكلفون بالتحقيق يف حماكم ال�ستئناف ما بني م�ست�سار بها من طرف 
املجل�س الأعلى للق�ساء ميكن اإعفاوؤهم من مهامهم بنف�س الكيفية.

من  الأحداث  قا�سي  مبهام  البتدائية  املحكمة  ق�ساة  من  اأكرث  اأو  قا�س  املادة 467:  يعني 

طرف املجل�س الأعلى للق�ساء.

طرف  من  بالأحداث  مكلف  م�ست�سار  مبهام  للقيام  اأكرث  اأو  م�ست�سار  املادة 485:  يعني 

املجل�س الأعلى للق�ساء.

املادة 558:  »تنق�سم طلبات النق�س لفائدة القانون اإىل طلبات يرفعها تلقائيا الوكيل العام 

للملك باملجل�س الأعلى واإىل طلبات ترفع باأمر من املجل�س الأعلى للق�ساء بعد 
تداول اأع�ساءه بطلب من كل من يعنيه الأمر.

املادة  يف  اإليها  امل�سار  الأوىل  الثالث  احلالت  يف  املراجعة  طلب  حق  املادة 567:  يخول 

566 اأعاله للوكيل العام للملك لدى املجل�س الأعلى مببادرة منه اأو بطلب من 
املجل�س الأعلى للق�ساء.

املادة 596:  الفقرة الثانية: يعني هوؤلء الق�ساة من قبل املجل�س الأعلى للق�ساء ويعفون من 

مهامهم بنف�س الكيفية.

تلكم اإذن اأهم ال�سيغ القانونية الواجبة التطبيق من اأجل اإعداد اأ�س�س متينة وقوية لبناء عدالة 
م�ستقلة قوامها احرتام املبادئ الأ�سا�سية لدولة احلق والقانون والتي ي�ستحيل بناوؤها دون وجود 
�سلطة ق�سائية تكون راعية للحقوق و�سمام اأمان لكل مكونات املجتمع من اأجل حمايتها والذود 
عنها بال�سكل الذي يجعل كل العالقات قائمة على اأ�س�س متينة تتحدد فيها ب�سكل م�سوؤول كل 

احلقوق والواجبات.

املتينة  الأ�س�س  على  العدالة  جلهاز  املرتقب  الإ�سالح  اأن  الإطار  هذا  يف  البيان  عن  وغني 
الأ�سعدة  كافة  على  وخارجيا  داخليا  املغرب  و�سعية  على  حمالة  ل  ينعك�س  ال�سلبة  والأر�سية 

واملجالت يف اإطار الإعداد ال�رضيح لالنتقال الدميوقراطي املن�سود.
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يف البداية اأود اأن اأ�سكر الأ�ستاذ عبد ال�سالم العماين على املجهود الكبري الذي بذله لإعداد 
الورقة التي نحن ب�سدد حتليل م�سامينها والتي ت�ستحق يف نظرنا اعتبارا مل�ستواها الرفيع ودقتها 

املتميزة، وعمق ودللتها اأن تعتمد كاأر�سية للمناق�سة يف هذا اللقاء الهام.

واأت�رضف بعد درا�ستي لهذه الورقة ب�سط املالحظات والقرتاحات التالية:

1.  يجب اأن نحدد بداية املفهوم احلقيقي ل�ستقالل الق�ساء ومدلوله ال�سطالحي املتداول 
عامليا ودوليا، فمفهوم ا�ستقالل القا�سي يختلف يف نظرنا عن ا�ستقالل الق�ساء، ذلك 
اأنه من املفرو�س اأن يكون القا�سي م�ستقال، وهذه ال�ستقاللية هي �سلوك ذاتي من جانبه 
وممار�سة يومية يواجه بها ما ميكن اأن يعرت�سه من موؤثرات خارجية كيفما كان نوعها 
مادية اأو اأدبية، اأو غريزية، فهي مبثابة اللقاح الذي يجعله ي�سارع بفعل ما يحتويه من 
م�سادات قوية كل ما ميكن اأن يوؤثر يف ق�سائه، اأو يعاك�س ما ميلي عليه �سمريه ويقتنع به 
وجدانه، اإل اأن القا�سي امل�ستقل حتى ميكنه اأن ميار�س ا�ستقالليته باطمئنان تام، يجب اأن 
تكون هناك اإرادة �سيا�سية يف الدولة ت�سمن له ا�ستقاللية الق�ساء كمهنة ميار�سها �سمانا 
فعليا، وبدون هذا ال�سمان الذي تتعهد به الدولة يف د�ستورها ويف ت�رضيعاتها، ل يكون 
ل�ستقاللية الق�ساء اأي معنى، و�سيظل القا�سي املت�سبع با�ستقالليته الذاتية غري موؤمتن يف 
حياته املهنية ومعر�سا لكل ما ميكن ت�سوره من امل�سايقات التي قد تع�سف به يف كل 

حلظة وحني4.

 الأ�ستاذ م�سطفى الرتاب

الرئي�س الأول ملحكمة ال�ستئناف الإدارية بالرباط

مالحظات حول ورقة »اإ�صالح الق�صاء«

التي اأعدها الأ�صتاذ عبد ال�صالم العماين

4.  ومن خالل ا�ستقراء عدد من خطب جاللة امللك حممد ال�ساد�س حول الق�ساء، �سيتبني لنا باأن هناك اإرادة را�سخة جلاللته 
لتحقيق �سمان فعلي ل�ستقاللية الق�ساء، فقد ورد يف خطاب العر�س ل�سنة 2007 ما يلي: »يتعني على اجلميع التجند 

لتحقيق اإ�سالح �سمويل للق�ساء لتعزيز ا�ستقالله الذي نحن له �سامنون...«. 
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ا�ستقالل  اأ�سا�سيني:  منظورين  على  قائم  الق�ساء  جهاز  جعلت  التي  الورقة  مع  فنحن  لذا 
القا�سي، وا�ستقالل الق�ساء.

اأن القا�سي ل يخ�سع يف عمله الذي يقوم به لأي  2.  ل يكمن مبداأ ا�ستقالل الق�ساء يف 
مراقبة اأو م�ساءلة، بحيث اأن هذا ال�ستقالل لي�س معناه متتيعه بحرية النظر يف اأعرا�س 
الق�ساء يف  ا�ستقالل  يتجلى  بل  رقيب ول ح�سيب5،  بدون  واأموالهم وحياتهم  النا�س 
من  املتقا�سني  نحو يحمي حقوق  العدالة على  �سري  يكفل ح�سن  الذي  ال�سامن  كونه 

خالل ق�ساء م�ستقل نزيه وحمايد.
العدالة وتقوية  تاأهيل  3.  اإن ما جاء يف تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة حول �رضورة 
ا�ستقاللها ين�سجم مع قواعد التطبيق الفعلي للمبادئ الأ�سا�سية املتعلقة با�ستقالل الق�ساء 
و�سادقت   60/1989 رقم  قراره  يف  والجتماعي  القت�سادي  املجل�س  اعتمدها  التي 
 1989 دجنرب   15 بتاريخ   162/44 رقم  قرارها  يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  عليها 
الق�ساة، ومتكني املحاكم من  التي تتحدث عن حتفيز  القاعدة اخلام�سة  خ�سو�سا منها 
امل�ستلزمات املادية والب�رضية الالزمة6، ويف هذا ال�سدد نقرتح اأن تر�سد ميزانية التجهيز 
بالن�سبة  امللك  للرئا�سة، ووكيل  بالن�سبة  بال�رضف  الآمر  لكل حمكمة يكون رئي�سها هو 
وزارة  لتبعية  امليزانية  ب�رضف  يتعلق  فيما  خا�سعة  املحاكم  تبقى  ل  حتى  العامة  للنيابة 
التابعة ع�سويا لالإدارة املركزية لوزارة  الفرعية مبحكمة ال�ستئناف  اأو للمديرية  العدل 
العدل، هذه املديرية التي تعترب مظهرا �سلبيا من مظاهر احلجر املفرو�س على املحاكم 

والذي يتنافى كلية مع مبداأ ا�ستقالل الق�ساء.

ومن جهة اأخرى فاإن اخل�سا�س الذي تعاين منه املحاكم من الق�ساة واملوظفني، يجب معاجلته 
باملوارد  يتعلق  فيما  الكفايات  معايري  باعتماد  وذلك  الق�ساء  ا�ستقاللية  مبداأ  يكر�س  نحو  على 
الب�رضية ق�ساة كانوا اأو موظفني، وهو الأ�سلوب الذي �سيجعل كل حمكمة تتوفر على الأ�سناف 
ذات الكفاءات املتميزة من العاملني بها والذين اختريوا ح�سب احلاجيات من الكفايات املتطلبة، 

5.   جاء يف خطاب جاللة امللك مبنا�سبة افتتاح دورة املجل�س الأعلى للق�ساء يف مار�س 2002 باأن ا�ستقالل الق�ساء »ل يعد 
امتيازا خمول للقا�سي ليعمل بهواه مبناآى عن كل حما�سبة، بل اإن مبداأ ا�ستقالل الق�ساء يعد بالأحرى قاعدة دميقراطية 
م�ستقل  بق�ساء  الحتماء  للمواطنني يف  املتقا�سني وحقا  د�ستورية حلماية حقوق  العدالة و�سمانة  �سري  لكفالة ح�سن 

وحمايد...«. 
 6.  تن�س القاعدة اخلام�سة من القواعد املذكورة على »اأن الدولة تويل اهتماما خا�سا ل�رضورة ر�سد موارد كافية لعمل 
اجلهاز الق�سائي، وخا�سة تعيني عدد كاف من الق�ساة بالن�سبة لعدد الق�سايا املدرجة، ومتكني املحاكم من املوظفني 

امل�ساعدين والتجهيزات املطلوبة، و�سمان الأمن والأجور والتعوي�سات املنا�سبة للق�ساة«.  
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هذا ف�سال عن اإ�رضاك امل�سوؤولني الق�سائيني باآرائهم ومقرتحاتهم من قبل املجل�س الأعلى للق�ساء 
عند تعيني ونقل الق�ساة، اأو من قبل املديرية املخت�سة بوزارة العدل بالن�سبة لتعيني ونقل املوظفني.

4.  نقرتح اإ�سافة نقطة اأخرى اإىل املنطلقات الأ�سا�سية للدعوة اإىل اإ�سالح الق�ساء الواردة يف 
الورقة، وهي املتعلقة ب�رضورة جترمي امتناع الإدارة غري املربر عن تنفيذ الأحكام الق�سائية 

ال�سادرة يف مواجهتها، لأن هذا المتناع مي�س با�ستقاللية الق�ساء وبهيبته.

5.  بالإ�سافة اإىل املقرتحات الواردة يف الورقة املتعلقة بتعديل املقت�سيات الد�ستورية اخلا�سة 
بتنظيم املجل�س الأعلى للق�ساء من حيث تكوينه واخت�سا�سه نقرتح ما يلي: 

■    مبا اأن ع�سوية وزير العدل يف املجل�س الأعلى للق�ساء كنائب للرئي�س )جاللة امللك( 
مي�س با�ستقاللية الق�ساء، ونظرا للتوافق احلا�سل بني عدد من احلقوقيني والقانونيني 
ومن �سمنهم الق�ساة اأنف�سهم حول القرتاح املت�سمن حلذف وزير العدل من ع�سوية 
اأعلى  ب�سفته  الأعلى  للمجل�س  الأول  بالرئي�س  عنه  وال�ستعا�سة  املذكور،  املجل�س 
�سلطة يف الهرم الق�سائي، فاإن تركيبة املجل�س يجب اإعادة النظر فيها وذلك باإ�سافة 
يف  الأعلى  للمجل�س  الأول  للرئي�س  الدائمة  الع�سوية  حمل  ليحل  اآخر  دائم  ع�سو 
الت�سكيلة احلالية حتى ل يتقل�س عدد الأع�ساء الدائمني يف املجل�س الأعلى للق�ساء، 
عن  ف�سال  هذا  بالرباط،  ال�ستئناف  ملحكمة  الأول  الرئي�س  هو  يكون  اأن  ونقرتح 
�رضورة الإبقاء على رئي�س الغرفة الأوىل للمجل�س الأعلى من �سمن هوؤلء الأع�ساء، 
اأما عن اإ�سافة فعاليات حقوقية اإىل ع�سوية املجل�س الأعلى للق�ساء يف اإطار املهمة 

ال�ست�سارية، فهي م�ساألة قابلة للنقا�س للتاأكد من مدى اإيجابيتها اأو �سلبياتها. 
ومن جهة اأخرى يجب ا�ستح�سار ما هو مقبل عليه املغرب م�ستقبال من حيث الأخذ بنظام 
ازدواجية الق�ساء، ذلك اأن جاللة امللك قد �سبق له اأن اأعلن باأنه �سيتم اإحداث جمل�س دولة �سيعلو 
هرم الق�ساء الإداري باملغرب7، فهل عند اإحداث جمل�س الدولة �ستظل ت�سكيلة املجل�س الأعلى 

للق�ساء هي نف�سها اأم �سيعاد النظر فيها من جديد؟ فهذا ت�ساوؤل اأطرحه للمناق�سة. 

الأوىل  الدرجة  حماكم  ق�ساة  ممثلي  انتخاب  لطريقة  املنظم  القانون  تعديل  ■    نقرتح 
وممثلي حماكم الدرجة الثانية باملجل�س الأعلى للق�ساء، وذلك بجعل هذا النتخاب 
ت�رضف عليه هيئة على م�ستوى عال باملجل�س الأعلى يتم تعيينها من طرف جاللة 

امللك باقرتاح من الرئي�س الأول للمجل�س الأعلى كل اأربع �سنوات.

7.  جاء هذا الإعالن يف اخلطاب ال�سامي جلاللة امللك حممد ال�ساد�س يوم 15 دجنرب 1999  مبنا�سبة افتتاح دورة املجل�س 
الأعلى للق�ساء.
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الأعلى على  باملجل�س  الق�ساة  املنظم لنتخاب ممثلي  القانون  التن�سي�س يف  ■    نقرتح 
اإمكانية الطعن يف قرار رف�س الرت�سيح اأو يف العمليات النتخابية اأمام جهة ق�سائية 

خمت�سة كاملحكمة الإدارية مثال.
■    نقرتح اأن يتم التن�سي�س يف القانون املنظم لنتخاب ممثلي الق�ساة باملجل�س الأعلى 
للق�ساء على وجوب التفرغ لهذه املهمة وعدم جواز اجلمع بينها وبني ممار�سة العمل 

الق�سائي.
ال�سنة  مدار  وعلى  م�ستمرا  عمال  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  عمل  يكون  اأن  ■    نقرتح 
خالل  عمله  يكون  اأن  بدل  املنا�سب  الوقت  يف  و�سعية  اأي  يف  البت  ميكنه  حتى 
الدورات فقط، ومن مت نقرتح حذف املقت�سى القانوين الذي يخول لوزير العدل 
انعقاد  اتظار  اأي يف  اأ�سهر  ثالثة  ملدة  اأخرى  للعمل مبحكمة  القا�سي  انتداب  حق 
دورة املجل�س، مادام هذا احلق اململوك لوزير العدل يعد �سيفا م�سلطا على الق�ساة 
ومي�س ب�سكل مبا�رض با�ستقاللية الق�ساء، هذا ف�سال عن اأنه اإذا اأ�سبح باإمكان املجل�س 
الأعلى للق�ساء عقد اجتماعاته با�ستمرار، فلم يعد لالنتداب اأي معنى، وحتى اإذا 
ال�رضورة،  ا�ستعمالها عند  قانونية ميكن  كاآلية  الإبقاء عليه  اإىل  تدعو  احلاجة  كانت 
فاإننا نقرتح باأن مينح هذا احلق للرئي�س الأول للمجل�س الأعلى الذي ميكن اأن ميار�سه 
بعد ا�ست�سارة الأع�ساء الدائمني باملجل�س الأعلى للق�ساء )ورد يف الورقة باأن هذه 
كانت  التي  ال�سالحيات  من  غريها  مع  للق�ساء  الأعلى  للمجل�س  متنح  ال�سالحية 
اأننا ل تت�سور باأن يكون النتداب من �سالحية املجل�س الأعلى  لوزير العدل، اإل 
للق�ساء، لأن تنفيذه يقت�سي ال�رضعة يف الإجناز والتنفيذ، اأما اإذا كان النتداب من 
�سمن اقرتاحات املجل�س الأعلى للق�ساء فهو يحتاج اإىل م�سادقة اجلناب ال�رضيف 
املوؤقتة  ولي�س  النهائية  القرارات  يف  اإل  تكون  ل  الواقع  يف  امل�سطرة  وهذه  عليه، 

كتلك املتعلقة بالنتداب(.
■    نقرتح اأن تنزع من وزير العدل �سالحية توقيف الق�ساة املرتكبني ملخالفات خطرية 
با�ستقاللية  ذلك  مل�سا�س  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  اأنظار  على  عر�سهم  انتظار  يف 
الق�ساء، ومتنح هذه ال�سالحية للرئي�س الأول للمجل�س الأعلى الذي ميكنه اتخاذ 

هذا القرار بعد ا�ست�سارة الأع�ساء الدائمني باملجل�س الأعلى للق�ساء.
■    نقرتح اأن تنزع من وزير العدل �سالحية اإ�سدار عقوبتي الإنذار والتوبيخ يف حق 
القا�سي، ومتنح هذه ال�سالحية للرئي�س الأول للمجل�س الأعلى الذي ميكنه ممار�سة 

هذه ال�سالحية بعد ا�ست�سارة الأع�ساء الدائمني باملجل�س الأعلى للق�ساء.
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■    اإن ما ورد يف  الورقة من اقرتاح اإدخال تعديل على املادتني 558 و 567 من قانون 
من  باأمر  القانون  لفائدة  النق�س  طلبات  تقدمي  اإمكانية  من حيث  اجلنائية  امل�سطرة 
نعتقد  املجل�س،  نف�س  طرف  من  املراجعة  وطلبات  للق�ساء،  الأعلى  املجل�س 
امللك،  يراأ�سه جاللة  الذي  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  دور  مع  ين�سجم  ل  اقرتاح  اأنه 
اإعطاء هذه  الأح�سن  منه، ومن  امللك ولي�س بطلب  با�سم جاللة  ت�سدر  فالأحكام 

ال�سالحية مبا�رضة اإىل ال�سيد الوكيل العام للملك لدى املجل�س الأعلى.
6.  ي�سكل تدخل وزارة العدل يف تكوين القا�سي تكوينا اأ�سا�سيا اأو م�ستمرا، م�سا�سا مببداأ 
الق�سائي،  العمل  مبمار�سة  وثيق  ارتباط  له  التكوين  اأن  اعتبار  على  الق�ساء،  ا�ستقاللية 
كما له عالقة مبا�رضة بتكوين �سخ�سية القا�سي التي يجب اأن تبنى على اأ�س�س �سحيحة 
على  نظرة  فباإلقاء  والتجرد،  واجلراأة  وال�سجاعة  بال�ستقاللية  الت�سبع  قوامها  و�سليمة 
ب�سط  ميكن  الق�ساة،  وتكوين  الق�ساء  مهنة  بولوج  العالقة  ذات  القانونية  الن�سو�س 

املالحظات التالية: 
■    لقد مت تعديل الف�سل اخلام�س من الظهري ال�رضيف مبثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 
26�سوال 1394 )11 نونرب 1974( املتعلق بالنظام الأ�سا�سي لرجال الق�ساء مبقت�سى 
            1423 رجب  من   25 يف  ال�سادر   1.02.240 رقم  ال�رضيف  الظهري  من   21 املادة 
)3 اأكتوبر 2002( بتنفيذ القانون رقم 09.01 املتعلق باملعهد العايل للق�ساء، بحيث 
اأ�سبح توظيف امللحقني الق�سائيني يتم بناء على اإجراءات ومقايي�س النتقاء الأويل 
اإىل املعهد حتدد بن�س تنظيمي،  الولوج  للمرت�سحني املقبولني للم�ساركة يف مباراة 
وهذا الن�س التنظيمي ي�سدره وزير العدل، ويعني املرت�سحون الناجحون يف املباراة 
ملحقني ق�سائيني بقرار من وزير العدل، ويحدد بن�س تنظيمي )وزير العدل( نظام 
وكيفية ومدة دورة الدرا�سات والأ�سغال التطبيقية باملعهد العايل للق�ساء والتدريب 
لرجال  الأ�سا�سي  النظام  من   6 )الف�سل  املركزية...  والإدارات  املحاكم  مبختلف 
الق�ساء(، وت�سدر العقوبات التاأديبية املطبقة على امللحقني الق�سائيني جلنة يرتاأ�سها 
وزير العدل، وهذه املقت�سيات القانونية توؤكد باأن دور وزير العدل هو دور تقريري 
يف كل ما يهم الرت�سح واإجراء املباراة لولوج مهنة الق�ساء مما مي�س با�ستقاللية الق�ساء. 
■    متار�س وزارة العدل و�سايتها على املعهد العايل للق�ساء، ويراأ�س وزير العدل جمل�س اإدارة 
املعهد8، اإل اأن تكوين الق�ساة يجب يف نظرنا اأن تعنى به موؤ�س�سة املجل�س على للق�ساء.

8.  املادة اخلام�سة من القانون رقم 09.01 املتعلق باملعهد العايل للق�ساء.
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ا�ستجابة لدعوة من رئي�س املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، انعقد بالتاريخ املذكور اأعاله 
وكذلك  الهيبة،  املحجوب  للمجل�س  العام  الأمني  ال�سيد  فيه  �سارك  املجل�س،  مبقر  درا�سي  يوم 

الأ�ساتذة الواردة اأ�سماوؤهم اأدناه وذلك ب�سفتهم ال�سخ�سية.

فطوم  ذة.  الربدوزي9،  حممد  ذ.  الري�سوين،  م�سطفى  حممد  ذ.  املجل�س:  اأع�ساء  ■    من 
قدامة، ذ. اإدري�س اليزمي، وذ.عبد اهلل الولدي10؛

■    من الأكادميني: ذة. رجاء ناجي، واعتذر ذ.عبد اللطيف املنوين عن عدم متكنه من احل�سور؛ 
الرتاب،                  م�سطفى  ذ.  بلمحجوب،  اإدري�س  ذ.  العماين،  ال�سالم  ذ.عبد  الق�ساة:  ■    من 

ذ. حممد �سعيد بناين، واعتذرت ذة. زينب العدوي عن عدم متكنها من احل�سور؛
■    من املحامني: ذ.عبد العزيز بنزاكور، ذ. اإدري�س �ساطر وذ.عبد الكبري طبيح.

ا�ستهدف هذا اللقاء مناق�سة مو�سوع تفعيل تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة من خالل اإبداء 
الراأي يف الورقة املعدة يف املو�سوع من قبل الأ�ستاذ عبد ال�سالم العماين بتكليف من رئي�س املجل�س.

مت افتتاح هذا اللقاء من طرف ال�سيد الأمني العام للمجل�س الذي اأو�سح اأنه ياأتي يف اإطار عمل 
املجل�س املتعلق مبتابعة تفعيل تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة يف جمال الإ�سالحات الت�رضيعية 
النقا�س  واملوؤ�س�ساتية، واأنه بداية للقاءات اأخرى يعتزم املجل�س تنظيمها يف امل�ستقبل لفتح جمال 
يف موا�سيع ذات �سلة مب�ساركة اأع�ساء من داخل املجل�س وفاعلني من خارجه. وذكر مبا يكت�سيه 
الجتماع من �سبغة داخلية واأن امل�ساركني فيه يح�رضون ب�سفتهم ال�سخ�سية ول ميثلون اأية جهة 
كانت، وبعمل املجل�س يف جمال تفعيل التو�سيات عموما وخا�سة يف جمال جرب ال�رضر الفردي 

واجلماعي ويف جمال التغطية ال�سحية وغريها.

تقرير اليوم الدرا�صي املغلق حول

 تفعيل تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة

 املتعلقة بتاأهيل العدالة وتقوية ا�صتقالله

12 يوليوز 2008

9. تويف يوم 12 غ�ست 2011.

10. تويف يوم 18 يناير 2010.
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الذي  الري�سوين  الأ�ستاذ حممد م�سطفى  املجل�س  الجتماع ع�سو  اأ�سغال هذا  تن�سيق  وتوىل 
والبناء  التحديث  يف  ودورها  النتقالية،  العدالة  جمال  يف  املغرب  جتربة  عن  بدوره  حتدث 
الدميقراطي، الذي من بني اأ�س�سه جهاز العدالة. وذكر بال�سياق الذي جاءت فيه تو�سيات الهيئة 
يف مو�سوع تاأهيل العدالة وتقوية ا�ستقاللها، حيث وقفت الهيئة، مبنا�سبة معاجلتها لالنتهاكات 
القيام به يف  الق�ساء  الذي كان على  الدور  املا�سي، على  املرتكبة يف  الإن�سان  اجل�سيمة حلقوق 
مواجهتها، وقدمت نتيجة لذلك، يف تقريرها اخلتامي، جمموعة من التو�سيات تروم توفري مزيد 
من ال�سمانات لتمكني جهاز العدالة من القيام بدوره بفعالية ويف ا�ستقالل تام عن باقي ال�سلط.  

اأعدها يف  وبعد ذلك تناول الكلمة الأ�ستاذ عبد ال�سالم العماين الذي قدم م�سمون الورقة 
املو�سوع مبا ت�سمنت من مقرتحات اأولية لإ�سالح جهاز العدالة باملغرب، واعتربها مبثابة اأر�سية 
للنقا�س تت�سمن اأهم النقط التي ميكن اأن يقرتح ب�ساأنها اإدخال تعديالت على الن�سو�س القانونية 

ذات ال�سلة من اأجل �سمان �سلطة ق�سائية م�ستقلة.

وتال هذا التقدمي مناق�سة عامة من طرف ال�سادة احلا�رضين ميكن تلخي�سها يف املحاور التالية: 

1. ال�سياق العام املتعلق بطرح مو�سوع تاأهيل العدالة وتقوية ا�ستقاللها 

■    مو�سوع تاأهيل العدالة وتقوية ا�ستقاللها احتل حيزا هاما يف تو�سيات هيئة الإن�ساف 
وامل�ساحلة بعد ر�سدها لوقائع واأحداث وقعت يف املا�سي كان الق�ساء معنيا بها؛ 

■    تفعيل تلك التو�سيات، التي اكت�سب طابعا عاما، يقت�سي اإعداد مقرتحات تف�سيلية 
تهم اإدخال تعديالت على القوانني ذات ال�سلة؛

■   متيز ال�سياق العام الذي يطرح فيه املو�سوع، كذلك، مبا تعرفه بالدنا من تطور يف جمال 
البناء الدميقراطي وتعزيز املكت�سيات يف جمال حقوق الإن�سان، ووجود م�ساريع �سابقة 

تتعلق باإ�سالح الق�ساء مل ت�ستكمل.

2. مالحظات حول بع�س القرتاحات الواردة يف الورقة

اإىل مراجعات دقيقة  الورقة عمال مهما وجديا واأنها ت�سمنت مقرتحات تدعو  ■   اعتبار 
واأفكار تعترب مبثابة اأر�سية للنقا�س؛

■   اعتبار وزير العدل كممثل لل�سلطة التنفيذية له برنامج �سيا�سي �سمن برنامج احلكومة يف 
جمال العدل، ي�ستطيع من خالله اأن ينفذ برناجمه الذي �سيندرج �سمن ال�سيا�سة العمومية، 
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التاأثري على ا�ستقاللية الق�ساء، مع الأخذ بعني  ولو نزعت منه بع�س اخت�سا�ساته ذات 
العتبار اأنه ي�ساءل من طرف الربملان يف امل�ساكل الق�سائية؛

■   �رضورة تو�سيع �سالحيات املجل�س الأعلى للق�ساء، وجعله ي�سم اأع�ساء من غري الق�ساة 
مع التفكري يف كيفية اختيارهم واقرتاحهم.

3. اقرتاحات بخ�سو�س منهجية معاجلة املو�سوع

■   �رضورة حتديد التوجه العام لالإ�سالح املراد القيام به تفعيال لتو�سيات الهيئة يف املو�سوع،  
الق�ساء �سلطة ق�سائية  اإما الجتاه نحو تقدمي اقرتاحات بجعل  وذلك من خالل اختيار 
وترميميه. وهنا  اإ�سالحه  مع  احلايل  بالنموذج  الحتفاظ  اأو  العدل،  وزير  م�ستقلة عن 
البلدان حيث  التاأكيد على �رضورة اإجراء مقارنات بني النماذج املوجودة يف بع�س  مت 
متت الإ�سارة اإىل النموذج الإ�سباين، ال�سوداين حيث ال�سلطة الق�سائية م�ستقلة عن وزارة 

العدل وبع�س النماذج من النظام الأنكلو�سك�سوين؛
■   �رضورة اللتزام بالت�سور العام الذي تطرحه تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، واعتماد 
ت�سور  �سمن  التو�سيات  تلك  تت�سمنها  التي  املقرتحات  معاجلة  يف  ومنهجية  مقاربة 
اإىل درا�سات  ت�ستند  تقدمي مقرتحات  املعاجلة عن طريق  التفكري يف كيفية  �سمويل، مع 

ت�ستهدف حتويل التو�سيات ذات الطابع العام اإىل تو�سيات حمددة ودقيقة؛
■   تو�سيع النقا�س يف مرحلة لحقة.

  4. مالحظات واقرتاحات متنوعة

نظرا  الق�ساة  من  كبرية  لفئة  امل�ستمر  التكوين  اإىل  احلاجة  العتبار  بعني  الأخذ  ■   �رضورة 
ملكانة املوارد الب�رضية املوؤهلة يف اأي م�رضوع لتاأهيل العدالة واإ�سالح الق�ساء؛

■  ا�ستح�سار اإ�سكالية العالقة بني وزير العدل واملجل�س الأعلى للق�ساء؛
■   من �ساأن توفري الإمكانيات من املوارد الب�رضية امل�ساهمة يف تقوية ا�ستقالل الق�ساء؛

■    العمل على اإبراز �سلطة القا�سي يف الن�سو�س القانونية ذات ال�سلة وذلك لتمكينه من 
ال�ستقاللية الالزمة للقيام مبهمته؛

■   التفكري يف جترمي عدم تنفيذ الإدارة لالأحكام الق�سائية بالنظر لكون عدم تنفيذ الأحكام 
ي�سكل عائقا اأمام ا�ستقالل الق�ساء؛
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■   العمل على جتميع املعطيات والدرا�سات لدى كل الأطراف املعنية باملو�سوع؛
■    اعتبار ال�رضوع يف الإ�سالح ل يتطلب اإمكانيات مادية كبرية، بل اأن التكوين والتحفيز 

والتدبري املحكم وتوزيع املهام بدقة داخل الأجهزة ي�ساهم يف الإ�سالح ال�سامل؛
على  تعديالت  اإدخال  انتظار  ي�ستدعي  ول  م�ستعجل  اأمر  اإ�سالحات جوهرية  ■    اإجراء 

الد�ستور ذات �سلة باملو�سوع؛
ت�سمل،  مقاربة  �سمن  والتاأهيل  التحديث  مو�سوع  تناول  يتطلب  العدالة  تاأهيل  ■    اإن 
والعدول  ال�سبط  وكتاب  حمامني  من  العدالة  م�ساعدي  كل  الق�ساة،  اإىل  بالإ�سافة 

واملوثقني واخلرباء وغريهم؛
■    ا�ستح�سار مظاهر التعاون الدويل، الثنائي واملتعدد الأطراف لبلدنا، الذي له عالقة باملو�سوع؛
■    التفكري يف الهيكل التنظيمي للمجل�س الأعلى للق�ساء وتدقيق مهامه وتو�سيع الع�سوية 
فيه لت�سمل اأ�سخا�سا من غري �سلك الق�ساء مع التفكري يف كيفية اقرتاحهم واختيارهم. 

5. خال�سات 

■  تعميق النقا�س حول املو�سوع؛
وتقوية  العدالة  تاأهيل  مو�سوع  اأبعاد  كل  العتبار  بعني  ياأخذ  �سمويل  ت�سور  ■    و�سع 
يف  املرجعية  الدولية  بالن�سو�س  وكذا  مقارنة،  دولية  بتجارب  وال�ستئنا�س  ا�ستقاللها 

جمال ا�ستقالل الق�ساء وما يرتبط بها من وثائق؛        
■    ال�ستفادة من الوثائق والدرا�سات والتقارير ذات ال�سلة باملو�سوع التي توفرت لدى 

هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة.

ومت التفاق يف الأخري على: 

■   اإعداد تقرير تركيبي حول هذا الجتماع وتعميمه على امل�ساركني؛
■    اإعداد اأوراق مكتوبة من طرف امل�ساركني حول املو�سوع وبعثها اإىل رئا�سة املجل�س اأو 

الأمانة العامة يف اأقرب الأوقات؛
■   عقد اجتماع ثان، يف اأقرب الآجال، ملناق�سة تلك القرتاحات وبلورتها يف �سكل عملي 
وامل�ساحلة يف  الإن�ساف  هيئة  تو�سيات  بتفعيل  الكفيلة  التف�سيلية  القرتاحات  يت�سمن 

مو�سوع تاأهيل العدالة وتقوية ا�ستقالل الق�ساء؛
■  و�سع منهجية للعمل توؤدي يف النهاية اإىل ح�سول توافق عام من اأجل تفعيل هذه املقرتحات. 





اليوم الدرا�صي الثاين ملوا�صلة النقا�س

حول تفعيل تو�صيات 

هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة

5 �صتنرب  2008
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البناء  ل�رضح  اأ�سا�سية  رافعة  تعترب  التي  احلقوقية  املوؤ�س�سة  هذه  رحاب  يف  اليوم  ن�ستاأنف 
الدميوقراطي الذي يتوخاه املغرب وي�سبو اإليه، اأ�سغال اليوم الدرا�سي املغلق حول تفعيل تو�سيات 

هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة املتعلقة بتاأهيل العدالة وتقوية ا�ستقاللها.

النقا�س  اأثرى  الذي  الكرمي  بال�سكر اجلزيل لكل احل�سور  اأتقدم  اأن  البداية  وا�سمحوا يل يف 
تاريخية  حلظات  اأمام  جميعا  اأننا  ينبئ  الذي  بال�سكل  ا�ستقاللها  وتقوية  العدالة  بتاأهيل  اخلا�س 
اعتبارا للخطوة ال�رضيحة والفريدة من نوعها يف الوقت ذاته التي يختطها املغرب من اأجل و�سع 
اأ�س�س قوية ومتينة جلهاز عدالة مغربية قوية وم�ستقلة... كل مقومات النجاح توؤ�رض عليها بدءا من 
الن�سيج الذي ي�سكل ح�سوركم الكرمي والذي ي�سم كل الفعاليات ذات ال�سلة بجهاز العدالة. 
دليل ذلك ما قطعناه يف اليوم الدرا�سي الأول من اأ�سواط كبرية اأثمرت يف ظرف زمني قيا�سي 

على اإجماعنا لل�سياق العام املتعلقة بطرح مو�سوع تاأهيل العدالة وتقوية ا�ستقاللها.

وغني عن البيان اأن اليوم الدرا�سي الأول الذي �سكل اأوىل حلقات جممعنا هذا اأبان ب�سكل 
كبري على الهتمام البالغ الذي نوليه جميعا جلهاز العدالة كل من منطلق جتربته واحتكاكه بالواقع 
الذي يعي�سه القطاع والذي حاولنا من خالل الورقة الأولية ت�رضيح و�سعيته لي�س اإل بطلب من 
ال�سيد رئي�س املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان. وكان منطلقنا يف ذلك ما جاء يف التو�سية 
ال�ساد�سة للتقرير اخلتامي لهيئة الإن�ساف وامل�ساحلة والتي �سددت من خاللها على �رضورة تاأهيل 

العدالة وتقوية ا�ستقاللها من خالل النقط الأ�سا�سية التالية:

■   ف�سل وظيفة وزير العدل عن املجل�س الأعلى للق�ساء؛
■   جعل املجل�س الأعلى للق�ساء مبقر املجل�س الأعلى بالرباط؛

■   موا�سلة وت�رضيع وثرية اإ�سالح الق�ساء والنهو�س مب�ستواه؛

■   موا�سلة حتديث املحاكم؛

تاأهيل العدالة وتقوية ا�صتقاللها

الأ�ستاذ عبد ال�سالم العماين

وكيل امللك لدى املحكمة البتدائية بالرباط
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■    حتفيز الق�ساة واأعوان العدالة وحت�سني تكوينهم الأ�سا�سي وامل�ستمر والتقومي املنتظم لأدائهم؛

■    موا�سلة م�ساريع تنظيم خمتلف املهن الق�سائية وجعلها قادرة على ال�سبط الذاتي ل�سوؤونها 
من حيث احلقوق والواجبات والأخالقيات.

ا�ستنادا اإىل ذلك ميكن اأن نطرح جميعا ت�ساوؤل جوهريا يف اإطار اإعداد املنهجية العامة التي 
يجب اأن حتكم مناق�ستها ملو�سوع تاأهيل جهاز العدالة باملغرب ميكن حتويره على ال�سكل التايل:

اأي اإ�سالح جلهاز العدالة نريد؟ هل ننطلق من بلورة �سلطة ق�سائية م�ستقلة باملغرب وعلى 
ترميمه  بالنموذج احلايل مع  بالحتفاظ  اأم نكتفي  ال�سلط  باقي  التي توجد عليها  الدرجة  نف�س 

واإ�سالحه؟ )الف�سل الأول(.

تقل  اأخرى ل  اأمام حمطة  �سنكون  املو�سوع  لالإ�سالح ومعاجلة  العامة  املنهجية  وبعد حتديد 
اأهمية عن الأوىل األ وهي حتديد املخطط العملي الذي ميكن بلورته لإ�سالح جهاز العدالة على 

�سوء املنهجية املتفق عليها، )الف�سل الثاين(.

الف�صل الأول :  املنهجية العامة ملعاجلة مو�صوع تاأهيل العدالة وتقوية ا�صتقاللها

تنتابنا ونحن ب�سدد اإعادة قراءة متزنة ومركزة خلطاب العر�س الأخري كلمات لها اأكرث من وقع 
اأعتربها �سخ�سيا نربا�سا ل حميد عنه يف بلورة الإ�سالح املن�سود جلهاز العدالة باملغرب على اأعلى 

م�ستوى ميكن حتديدها على ال�سكل التايل:

»اإن النهج القومي لالإ�سالح يرتكز على تر�سيخ ثقة املواطن يف �سيادة القانون والأمن الق�سائي«.

»ومن هنا نحر�س على موا�سلة حتديث جهاز الق�ساء و�سيانة ا�ستقالله وتخليقه لي�س فقط لإحقاق 
احلقوق ورفع املظامل واإمنا اأي�سا لتوفري مناخ الثقة والأمن الق�سائي كمحفزين على التنمية وال�ستثمار«.

»لذا جندد التاأكيد على جعل الإ�سالح ال�سامل للق�ساء يف �سدارة اأورا�سنا الإ�سالحية«.

»ولهذه الغاية ندعو حكومتنا لالنكباب على بلورة خمطط م�سبوط لالإ�سالح العميق للق�ساء 
ينبثق من حوار بناء وانفتاح وا�سع على جميع الفعاليات املوؤهلة املعنية موؤكدين ب�سفتنا �سامنا 
ل�ستقالل الق�ساء حر�سنا على التفعيل الأمثل لهذا املخطط من اأجل بلوغ ما نتوخاه للق�ساء من 

حتديث وجناعة يف اإطار من النزاهة والتجرد وامل�سوؤولية«11.

11. خطاب �ساحب اجلاللة مبنا�سبة عيد العر�س ل�سنة 2008.
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على �سوء العبارات امللكية ال�سامية اإذن ميكن اأن نخرج يف اإطار الت�سور ال�سمويل للمنهجية 
الت�ساوؤلت  الأجوبة عن  من  ا�ستقاللها مبجموعة  وتقوية  العدالة  تاأهيل  مو�سوع  ملعاجلة  العامة 

املطروحة يف هذا ال�سدد والتي ميكن حتديدها فيما يلي:

■  ما هي الأبعاد احلقيقية لعملية الإ�سالح املن�سود؟

■  اأي منهجية ناجعة لالإ�سالح لبلوغ الأهداف املن�سودة؟

 الفرع الأول: الأبعاد احلقيقية لالإ�سالح املن�سود 

الت�رضيعية  بالإ�سالحات  ال�سلة  ذات  احلقوقية  الأكادميية  الدرا�سات  اإطار  يف  املعلوم  من 
موؤ�س�ساتي  ت�رضيعي  اإ�سالح  اأي  اأن  ال�سدد مفادها  ماأثورة يف هذا  قاعدة  اأن هناك  واملوؤ�س�ساتية 

يجب اأن �سبقه ت�رضيح ت�سخي�سي لالإطار العام الذي ي�ستهدفه هذا الإ�سالح.

وتقوية  العدالة  اإ�سالح  مو�سوع  ا�ستهدفت  التي  الأولية  الورقة  خالل  من  لحظنا  وقد 
ا�ستقالليتها يف اليوم الدرا�سي الأول كيف اأن الو�سعية الراهنة للق�ساء املغربي تتخللها جمموعة 
من الثغرات التي توؤثر على كنه املوؤ�س�سة الق�سائية وجتعلها عاجزة عن فر�س نف�سها ك�سلطة ذاتية 

داخل الدولة.

ونق�سد هنا بال�سبط الإطار العام الذي يحكم تنظيم جهاز العدالة، حيث تتجاذبه جمموعة 
�سلبية  يف  احلدود  اأبعد  اإىل  �ساهمت  ودرجاتها  اأ�سكالها  اختالف  على  القانونية  الن�سو�س  من 
العمل الذي يجب اأن ت�سطلع به العدالة بفعل القيود واحلواجز التي و�سعت على اأفراده وحميطه 

وفر�ست و�ساية �سلبية على عمله.

املراد  العام لالإ�سالح  التوجه  املتمثل يف حتديد  ال�سابق  الت�ساوؤل  لأجل ذلك، ولالإجابة عن 
القيام به من خالل اختيار اأحد التوجهني الآتيني: 

 ■    اإما الإجتاه نحو تقدمي اقرتاحات بجعل الق�ساء �سلطة ق�سائية م�ستقلة عن و�ساية ال�سلطة 
التنفيذية يف �سخ�س وزير العدل؛

■   واإما الحتفاظ بالنموذج احلايل مع اإ�سالحه وترميمه؛ 

■   يجب بادئ ذي بدء معرفة الأبعاد احلقيقية التي نتواخاها من الإ�سالح املن�سود.
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والتي اأ�سحت وا�سحة للجميع اليوم ول ميكن الختالف يف وجهات النظر حولها �سيما 
بعدما مت التاأكيد على اأعلى م�ستوى مبنا�سبة خطاب العر�س الأخري على اأنها تتحدد فيما يلي:

■  تر�سيخ ثقة املواطن يف �سيادة القانون والأمن الق�سائي؛

■    بلوغ اأهداف اأخرى غري تلك املتعلقة باإحقاق احلقوق ورفع املظامل للو�سول اإىل توفري 
مناخ الثقة والأمن الق�سائي؛

■    الإ�سالح ال�سامل للق�ساء كهدف يحتل �سدارة الأورا�س الإ�سالحية بالن�سبة جلاللة امللك.

هي اإذن ثالث اأهداف كربى وجوهرية لبلوغ الإ�سالح املن�سود تنطوي حتت لوائها جمموعة 
من التفا�سيل التي �سنحاول حتليلها بال�سكل الذي يجعلنا جنيب على الت�ساوؤل املطروح يف اإطار 

املنهجية العامة املتوخاة.

ومعلوم يف هذا الإطار اأن �سيادة القانون الذي يعترب الهدف الأول من الإ�سالح ل يعني �سيئا 
الأفراد  بني  الدولة  القائمة داخل  العالقات  فيه كل  الذي تكون  العام  ال�سياق  �سوى ذلك  اآخر 
التي  الدميوقراطية  ال�سوابط واملعايري  القانون حمرتمة لكل  العمومية خا�سعة لقواعد  وال�سلطات 
تتما�سى وحقوق الإن�سان، بحيث يخ�سع اجلميع يف معامالته �سواء اأفرادا اأو موؤ�س�سات حلكم 

القانون و�سلطته.

التي حتكم منط احلكم يف  الرئي�سية  العناوين  النحو تتطلب حتديد  القانون على هذا  و�سيادة 
التقائها وتعاونها مع احلفاظ يف  ال�سلط ونقط  �سلطها و�سالحيات هذه  الدولة وحتديد خمتلف 

الوقت نف�سه على ا�ستقالليتها.

هذا املعطى يغيب نظريا وعمليا بالن�سبة جلهاز العدالة باملغرب واأكرب دليل على ذلك هو عدم 
العرتاف بالق�ساء ك�سلطة يف الدولة. حيث يالحظ من خالل قراءة الف�سول املخ�س�سة جلهاز 
الق�ساء يف الد�ستور عدم وجود اأي اإ�سارة اإىل كون الق�ساء باملغرب يتمتع ب�سلطة حقيقية بدليل 
الت�سمية التي جاء بها الباب ال�سابع حتت عنوان: »الق�ساء« ولي�س ال�سلطة الق�سائية على غرار ما 
يعرتف به للجهازين الت�رضيعي والتنفيذي ك�سلط تامة وحقيقية كما مت التعبري عن ذلك مبوجب 

الف�سل 82 منه والذي جاء فيه: »الق�ساء م�ستقل عن ال�سلطة الت�رضيعية وعن ال�سلط التنفيذية«.
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وعندما نتجاوز الهدف الأول املتمثل يف �سيادة القانون لتنتقل اإىل حتليل الهدف الثاين املتمثل 
يف الأمن الق�سائي والذي اأجمع املحللون احلقوقيون على تعريفه بكونه: 

»حق للمواطن يف متتعه بق�ساء م�ستقل و�سمام اأمان بالن�سبة اإليه يف عدم التدخل يف ال�سوؤون 
هو  املغربي  العدالة  جهاز  عن  يغيب  الق�سائي  الأمن  مفهوم  اأن  اأي�سا  �سنجد  بالق�ساء«  اخلا�سة 
الآخر بفعل املنظومة التي حتكم عمل اجلهاز الق�سائي من الناحية القانونية والتي يوجد اأكرث من 

موؤ�رض على تدخل اأجهزة اأخرى يف ت�سيري وتنظيم بل وعمل اجلهاز ككل.

واملق�سود هنا بال�سبط ال�سلطة التنفيذية، حيث يجزم كل متتبع لالأمور بالقطع على اأن ال�سلطة 
بع�س  اأو  الد�ستور  م�ستوى  على  اإن  القانونية  الن�سو�س  من  جمموعة  خالل  من  لها  اأريد  التنفيذية 
التي  الهامة  ال�سالحيات  الق�ساء عرب  واملبا�رض جلهاز  الكامل  الت�سيري  والتنظيمية  الت�رضيعية  الن�سو�س 

يتوفر عليها اأحد اأع�سائها يف هذا املجال. والتي و�سلت اإىل حد التحكم يف امل�سري املهني للق�ساة.

فعلى م�ستوى الد�ستور ويف الوقت الذي كان ينتظر من موؤ�س�سة املجل�س الأعلى للق�ساء اأن 
تلعب املحور الرئي�سي لعمل ال�سلطة الق�سائية اأ�سندت لوزير العدل مهمة نائب رئي�س املجل�س 
يتما�سى  الذي  بال�سكل  املجل�س  لأ�سغال  العام  امل�سار  على  يت�رضف  منه   86 الف�سل  مبوجب 
وتوجهات ال�سلطة التنفيذية ور�سم املعامل القوية لذلك يف جمال يعترب �ساأنا داخليا لل�سلطة الق�سائية 
امل�سلوبة بدليل اأن اأ�سغال املجل�س اإمنا تتحدد يف »ال�سهر على تطبيق ال�سمانات املمنوحة للق�ساة 

فيما يرجع لرتقيتهم وتاأديبهم« كما ن�س على ذلك الف�سل 87 من الد�ستور.

وهنا بال�سبط ميكن اأن جنيب على اأحد الت�ساوؤلت التي طرحت يف اليوم الدرا�سي الأول والتي 
مفادها اأن وزير العدل كممثل لل�سلطة التنفيذية له برنامج �سيا�سي �سمن برامج احلكومة يف جمال 

العدل ول ميكن اإذا نزعت اخت�سا�ساته اأن ينفذ برناجمه الذي �سيندرج �سمن ال�سيا�سة العمومية.

فنقول: اأي عالقة لل�سيا�سة العمومية لل�سلطة التنفيذية مبجال اأ�سغال املجل�س الأعلى للق�ساء، 
هل من ال�سيا�سة العمومية لل�سلطة التنفيذية اأن ن�سبط ترقية ونقل الق�ساة وتاأديبهم مع الربنامج 

العام للحكومة؟

من  لأنه  الق�ساء  ا�ستقالل  مبداأ  ن�سف  قمة  هو  فهذا  بالإيجاب  كان  اإذا  اجلواب  اأن  اأعتقد 
خالل هذا املنظور �سيكون الق�ساة يف اإطار عملهم اليومي. هم مهو�سون مبراعاة ال�سيا�سة العامة 
لل�سلطة التنفيذية بال�سكل الذي يقرب مبداأ �سيادة القانون على اجلميع مبا يف ذلك ال�سلطة التنفيذية 

واأع�سائها بل و�سياعا للحقوق واحلريات وانتهاكا �رضيحا ملبداأ الأمن الق�سائي.
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الفرع الثاين: اأي منهجية ناجعة لبلوغ الأهداف املن�سودة

من هنا اإذن اأعتقد جازما اأن بلوغ الأهداف املتوخاة من الإ�سالح، انطالقا من مبداأ �سيادة 
اإل  يتحقق  اأن  الق�سائي ل ميكن  الأمن  �سيادة  املتمثل يف  املن�سود  الهدف  اإىل  القانون وو�سول 
بتاأ�سي�س �سلطة ق�سائية م�ستقلة حقيقية لها من الآليات وامليكانيزمات ما يجعلها الوحيدة دون 

غريها املخت�سة يف ت�سيري �سوؤون ال�سلطة الق�سائية واأفرادها.

وما قيل عن الد�ستور كمجال لتدخل ال�سلطة التنفيذية يف جمال عمل ال�سلطة الق�سائية ينطبق 
اأي�سا على ن�سو�س ت�رضيعية وتنظيمية اأخرى. وردت يف الورقة الأولية لليوم الدرا�سي الأول من 
قبيل النظام الأ�سا�سي اخلا�س برجال الق�ساء، حيث يتوفر وزير العدل على �سلطات وا�سعة تعترب 
وتراأ�س  املركزية.  بالإدارة  الق�ساة  تعيني  مثال  ذلك  من  الق�سائية  ال�سلطة  لعمل  اخل�سب  املجال 
اللجنة التاأديبية اخلا�سة بامللحقني الق�سائيني ومنح الإذن اخلا�س مببا�رضة مهام خا�سة بالق�ساة غري 
مهامهم الأ�سلية اأو تتبع املوارد املالية للق�ساة وذويهم وجتزئة رخ�س الق�ساة والتعر�س على ذلك 
وال�ستيداع اخلا�س بالق�ساة... اإىل غري ذلك من الخت�سا�سات املف�سلة يف الورقة الأولية والتي 

ل عالقة لها بال�سيا�سة العمومية لل�سلطة التنفيذية.

نف�س الأمر ينطبق على التنظيم الق�سائي للمملكة، حيث اأ�سندت لوزير العدل �سلطات وا�سعة 
من قبيل تعيني مقار ودوائر نفوذ كل حمكمة وتعيني ق�ساة التفتي�س.

امل�سطرة  كقانون  للق�ساة  بالن�سبة  عمل  اأدوات  تعترب  قوانني  يف  اأخرى  �سلطات  وهناك  بل 
اجلنائية الذي يخول لوزير العدل اإ�سدار اأوامر لرفع ملتم�سات كتابية اإىل املحكمة اأو تعيني ق�ساة 

التحقيق والأحداث وق�ساة تنفيذ العقوبات.

هي كلها اخت�سا�سات و�سلطات ل ميكن اأن يجادل اأحد يف كونها مت�س با�ستقالل ال�سلطة 
اإل بكونها ت�سكل تدخال مبا�رضا يف ت�سيري العمل  اأن نحكم عليها  الق�سائية امل�سلوبة ول ميكن 
الق�سائي والإ�رضاف التام عليه وهو ما يجعل الأهداف املتوخاة من خالل الإ�سالح املن�سود غري 
متوفرة متاما من خالل النمط احلايل الذي يعي�سه اجلهاز يف اإطار �سيادة القانون والأمن الق�سائي.

من خالل ذلك ميكن الآن اأن نت�ساءل هل الحتفاظ بالنموذج احلايل مع اإ�سالحه وترميمه 
ميكن اأن يحقق الأهداف املتوخاة من الإ�سالح؟
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يكون  اأن  ميكن  ل  املن�سود  الإ�سالح  من  املتوخاة  الأهداف  خمتلف  عر�س  بعد  اأنه  اأكيد 
يعي�سها  التي  التبعية  تكري�س  معناه  احلايل.  بالنموذج  الحتفاظ  اأن  ذلك  بالنفي  �سوى  اجلواب 
اجلهاز الق�سائي وا�ستمرار ال�سلطة التنفيذية يف ال�سيطرة على عمله وعمل اأفراده بال�سكل الذي 
الذاتي ما يكفي  لها من ال�ستقالل  �سلطة ق�سائية  اأ�سا�سية خللق  اإىل توفري مقومات  بنا  لن ي�سل 

ملمار�سة �سلطتها.

ودليل ذلك ما �سبق وعا�سه املغرب من حماولت لرتميم النموذج احلايل عرب حمطات اإ�سالحية 
الق�ساء خا�سعا  املتوخاة فظل معها جهاز  النتيجة  ت�سفر على  اأن  1965 دون  �سنة  قبل  انطلقت 

للتبعية يف ت�سيريه وتنظيمه لل�سلطة التنفيذية.

بل ميكن القول باأن الرتميمات التي ا�ستهدفت جهاز العدالة يف املغرب منذ �سنة 1974 �سكلت 
انتكا�سة حقيقية ل�ستقالل هذه ال�سلطة والتي كانت تتمتع بها قبل �سنة 1974.

حيث  العامة،  النيابة  مبوؤ�س�سة  العدل  وزير  لعالقة  التاريخي  التطور  ذلك،  على  دليل  وخري 
كانت هذه العالقة اإىل غاية �سدور ظهري 1974.11.11 تتمتع بنوع من ال�ستقالل الذاتي جلهاز 
النيابة العامة عن وزير العدل، حيث كانت الن�سو�س القانونية ال�سابقة لظهري 1974.11.11 حت�رض 
املذكور  الظهري  اإثر �سدور  بعد ذلك وعلى  التعليمات فقط12.  توجيه  العدل على  �سلطة وزير 
منه على و�سع   56 املادة  ن�ست  الق�ساء  برجال  اخلا�س  الأ�سا�سي  بالنظام  يعرف  اأ�سبح  والذي 

ق�ساة النيابة العامة حتت �سلطة وزير العدل.

حاجة  دون  العامة  النيابة  اأع�ساء  نقل  اقرتاح  حق  العدل  لوزير  خمول  اأ�سبح  لذلك  ونتيجة 
للمرور عرب املجل�س الأعلى للق�ساء اإل من زاوية ا�ست�سارية لي�س اإل.

الوكالء  تنقيط  العدل حق  لوزير  اأعطت  1975.12.23 هي من  مر�سوم  3 من  املادة  اأن  كما 
العامون للملك لدى حماكم ال�ستئناف.

رجال  من  العامة  النيابة  اأع�ساء  1974.11.11 حول  اأن ظهري  الإطار  هذا  القول يف  وميكن 
الخت�سا�سات  لكون  التنفيذ  وقف  مع  احتياطي  ب�سكل  ق�ساة  اأو  حكومة  اأع�ساء  اإىل  ق�ساء 
وزير  راأ�سه  على  يوجد  الذي  الإداري  للت�سل�سل  تخ�سع  اإدارية  اخت�سا�سات  هي  لهم  املخولة 

12.  الف�سول 36. 48. 609. 516 من قانون امل�سطرة اجلنائية القدمي. اأنظر اأي�سا يف هذا ال�سياق الأ�ستاذ اأحمد اخلملي�سي، 
قانون امل�سطرة اجلنائية، اجلزء الأول �س 44 هام�س 33.
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الق�ساء من  ينتمي جلهاز  العامة بكونه  النيابة  اأن حت�س�س ع�سو  التي ميكنها  النقطة  العدل وحتى 
خالل مرافعاته جعلته مقيدا بتطبيق التعليمات الكتابية على حرية ب�سط اآرائه ال�سخ�سية التي قد 
تكون مفيدة للعدالة فلن ي�سلم من تبعات بع�س التدابري املتخذة من قبل روؤ�سائه كالنقل من مقر 
العمل اأو التنقيط ال�سيئ لعمله كل�سطة تاأديبية مرقعة لدرجة جعلت اأع�ساء النيابة العامة نظرا لدقة 
وخ�سو�سية بع�س الق�سايا مطالبني يف نطاق هذا الت�سل�سل الإداري برفعها اإىل وزير العدل لتلقي 

ما يحتاجونه من تعليمات خوفا من تبعات العقوبات ال�سبه التاأديبية.

اأعاله  اإليها  التطرق  �سبق  التي  والعملية  الواقعية  للمربرات  وا�ستنادا  كله،  ذلك  من  انطالقا 
مبنا�سبة ت�سخي�سنا للو�سعية الراهنة جلهاز العدالة باملغرب. وانطالقا من التحليل الدقيق والعملي 
اإليها بجرد دقيق  اأي�سا  لكل الن�سو�س التي تعترب عبئا ثقيال على جهاز العدالة والتي مت التطرق 
وحتليلي يف الورقة الأولية ميكن القول اإن ال�سبيل الوحيد لإ�سالح جهاز العدالة باملغرب بال�سكل 
مبنا�سبة خطاب  امللك  عنها جاللة  والتي عرب  بلوغها  املراد  اجلديدة  الأهداف  مع  يتوافق  الذي 
اأن ينطلق اإل من خالل تبني منهجية واحدة من اأجل معاجلة املو�سوع  العر�س الأخري ل ميكن 
تنطلق من الجتهاد يف تقدمي اقرتاحات بجعل الق�ساء �سلطة ق�سائية م�ستقلة عن ال�سلطة التنفيذية.

والأكيد اأن هذه املنهجية هي الوحيدة التي ميكن اأن ت�سكل معادلة حقيقية ملا اأكد عليه جاللة 
امللك يف خطاب العر�س الأخري، حيث ح�سم ب�سكل وا�سح يف تبني املنهجية املذكورة بقوله:

»لذا جندد التاأكيد على جعل الإ�سالح ال�سامل للق�ساء يف �سدارة اأورا�سنا الإ�سالحية«.

الف�صل الثاين  : املخطط العملي لإ�صالح جهاز العدالة

املن�سود يعترب حجر  اأجل بلوغ الإ�سالح  التوافق على خمطط عملي وناجح من  اأن  ل �سك 
الزاوية يف جناح اأي اإ�سالح تزداد حدة اأهميته عندما يتعلق الأمر بقطاع يعترب من الأهمية مبا كان 

داخل منظومة الدولة كقطاع العدل.

والأكيد اأننا لن جنانب ال�سواب اإذا قلنا باأن جممعنا الكرمي هذا مبا ي�سمه من فعاليات خمت�سة يف 
ال�ساأن الق�سائي �ستذلل كل ال�سعوبات التي ميكن اأن تعرت�سنا يف اإعداد املخطط العملي الناجع 

لالإ�سالح جهاز العدالة باملغرب.
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�سيتم  التي  العامة  املنهجية  من  انطالقا  خمطط  اأي  اإعداد  اأن  ال�سياق  هذا  يف  املعلوم  ومن 
التفاق عليها والتي اأبدينا راأينا فيها يف الف�سل الأول من هذه الورقة يقت�سي بداية ح�رض خمتلف 
الت�ساوؤلت التي يجب اأن يجيب عنها املخطط يف اإطار قواعد عامة واأ�سا�س مهيكل لهذا املخطط 

)الفرع الأول( قبل النتقال بعد ذلك اإىل التطرق لتفا�سيل هذا املخطط )الفرع الثاين(.

الفرع الأول: القواعد العامة للمخطط املن�سود من اأجل الإ�سالح

على اإثر الأ�سواط الكبرية التي قطعها اليوم الدرا�سي الأول التي توجت باإعداد تقرير تركيبي 
حول هذا الجتماع ت�سمن يف طياته جمموعة من النقط الأ�سا�سية حول املو�سوع فاإننا مدعوون 
اليوم اإىل تناولها بالدرا�سة والتحليل كقواعد مو�سوعية يف املخطط املراد اإجنازه يف هذا الإطار.
وعموما ميكن تلخي�س جميع الت�ساوؤلت التي يجب اأن يجيب عنها املخطط املذكور فيما يلي:

امل�ستقلة                         الق�سائية  ال�سلطة  وبناء  ت�سكيل  يف  عنها  حميد  ل  التي  الثوابت  هي  ■   ما 
)املطلب الأول(؛

الق�سائية                 وال�سلطة  العدل  وزير  موؤ�س�سة  بني  اعتمادها  املمكن  العالقة  ■    اإ�سكالية 
)املطلب الثاين(.

املطلب الأول: الثوابت الرئي�سية يف بناء ال�سلطة الق�سائية

اأحد  للمو�سوع ل  الأولية  الورقة  اإعداد  اأعاله ومبنا�سبة  اإليه  التطرق  �سبق  الذي  النحو  على 
يجادل يف كون املغرب ل يتمتع بوجود �سلطة ق�سائية باملعنى الدقيق والأكادميي للكلمة، حيث 
ثالثة يف  بالق�ساء ك�سلطة  املغرب  اعرتاف  ا�ستنباط  اإ�سارة ميكن من خاللها  يالحظ غياب لأي 

الدولة من جهة وعلى نف�س اخلط املتوازي لباقي ال�سلطتني الت�رضيعية والتنفيذية.

لأجل ذلك، يجب التفاق على الثوابت الأ�سا�سية لت�سكيل ال�سلطة الق�سائية موازاة مع باقي 
�سلط الدولة.

واأعتقد اأن اأوىل التو�سيات الواجب اعتمادها يف هذا الإطار هو تعزيز املبداأ الد�ستوري لف�سل 
ال�سلط وتوازنها خا�سة فيما يت�سل با�ستقالل ال�سلطة الق�سائية مع املنع ال�رضيح لأي تدخل ولو 
من ال�سلطة التنفيذية يف �سري اأ�سغال ال�سلطة الق�سائية حتت طائلة العقوبة املمكن التفاق عليها 

واإدراجها �سمن املقت�سيات القانونية اخلا�سة بالقانون اجلنائي.
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ول منا�س من اأجل بلوغ هذا الهدف من اإدخال تعديالت جوهرية على الد�ستور يف بابه 
ال�سابع املنظم للق�ساء واأول خطوة ميكن القيام بها يف هذا الإطار هو تغيري عنوان الباب ال�سابع 

بجعله »ال�سلطة الق�سائية« بدل »الق�ساء« متا�سيا مع املبادئ املعرتف بها عامليا يف هذا الإطار.

ونظرا لكون كل �سلطة يجب حتديد مكوناتها بدقة متناهية فاإن من املبادئ الرا�سخة يف جمال 
ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية هو الن�س د�ستوريا على مكونات هذه ال�سلطة والتي يجب اأن توؤلف 

هيئة واحدة ت�سمل:

البتدائية  واملحاكم  ال�ستئناف  وحماكم  الأعلى  باملجل�س  العامة  والنيابة  الأحكام  »ق�ساة 
وت�سمل هذه الهيئة اأي�سا الق�ساة الذين ميار�سون مهامهم بالإدارة املركزية بوزارة العدل«.

وبعد العرتاف بالق�ساء ك�سلطة ثالثة يف الدولة مت حتديد مكوناتها بدقة وفق ما مت �رضده اأعاله 
يبقى عن�رض اآخر ب�سكل اأهم الثوابت يف ت�سكيل ال�سلطة الق�سائية األ وهو حتديد جمال اخت�سا�سها 

واآليات ت�سيريها.

لأجل ذلك، ومتا�سيا مع مبداأ »ت�سيري �سوؤون الق�ساة من قبل ال�سلطة الق�سائية نف�سها«. نرى 
اأن موؤ�س�سة املجل�س الأعلى للق�ساء تعترب النموذج الأف�سل لعمل ال�سلطة الق�سائية.

غري اأن الرتكيبة احلالية للمجل�س ل تتيح توخي الأهداف املن�سودة من اأجل �سمان ال�ستقالل 
التام لل�سلطة الق�سائية وذلك �سبب املكانة التي يحتلها وزير العدل يف هذه املوؤ�س�سة والتي تتنافى 

وجمموعة من الأهداف واملبادئ التي �سبق التطرق اإليها والتي ميكن حتديدها يف:

■   مبداأ ت�سيري �سوؤون الق�ساء من قبل ال�سلطة الق�سائية نف�سها، فوزير العدل تنعدم فيه �سفة 
القا�سي اإذ هو ع�سو يف ال�سلطة التنفيذية. وبالتايل فع�سويته يف املجل�س الأعلى للق�ساء 

املوؤ�س�سة الوحيدة املخول لها ت�سيري �سوؤون الق�ساة غري مقبول يف ظل املبداأ املذكور؛

■    مبداأ عدم التدخل يف �سوؤون ال�سلطة الق�سائية، ذلك اأن وزير العدل ب�سفته ع�سوا يف 
احلكومة وب�سفته اأي�سا نائبا للرئي�س يجعله يتدخل بقوة يف توجيه م�سار اأ�سغال املجل�س 
بالطريقة التي قد ت�سكل تدخال من قبل ال�سلطة التنفيذية يف ال�سلطة الق�سائية وهو ما 

يتنافى اأي�سا مع مبداأ ا�ستقالل هذه ال�سلطة.

وهو ما يعني بال�رضورة احرتاما لالأهداف املتوخاة من الإ�سالح حذف ع�سوية وزير العدل 
من املجل�س الأعلى للق�ساء.
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يبقى بعد ذلك التفكري يف طريقة تو�سيع متثيلية املجل�س بال�سكل الذي يجعله فعال ومنتجا 
التعديالت  ب�ساأن  واقرتاحناه  �سبق  ما  على  نحيل  وهنا  الق�سائية.  ال�سلطة  قوة  يف  اأكرث  ومفيدا 
اليوم  اأ�سغال  مبنا�سبة  الأولية  الورقة  يف  بتف�سيل  اإليها  التطرق  مت  والتي  الد�ستور  على  الواردة 

الدرا�سي الأول.

اأ�سا�سية يجب التفاق عليها من حيث املبداأ من اأجل النطالق يف �سياغة  اإذن ثوابت  هي 
املخطط النموذجي لالإ�سالح والتي نح�رضها يف:

■  العرتاف بالق�ساء ك�سلطة ثالثة يف الدولة واأن هذه ال�سلطة م�ستقلة عن باقي ال�سلط؛
■  حتديد مكونات ال�سلطة الق�سائية بدقة؛

اأجل ت�سيري  الق�سائية وحدها من  ال�سلطة  اآلية بيد  ■   اعتبار املجل�س الأعلى للق�ساء كاأهم 
�سوؤون ال�سلطة الق�سائية.

املطلب الثاين: موؤ�س�سة وزير العدل وال�سلطة الق�سائية

لعل من اأهم ال�سعوبات التي قد تعرت�سنا ونحن ب�سدد اإعداد املخطط النموذجي لالإ�سالح 
هو اإ�سكالية العالقة املمكن اعتمادها بني موؤ�س�سة وزير العدل وال�سلطة الق�سائية.

وال�سوؤال الذي اأعتقد جازما اأننا مدعوون جميعا لالإجابة عنه يف هذا ال�سدد هو الآتي:

اأي عالقة ميكن اعتمادها بني موؤ�س�سة وزير العدل وال�سلطة الق�سائية يف اإطار من املوازنة بني 
مبداأ ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية وبني ع�سوية وزير العدل داخل اجلهاز التنفيذي وما يتطلبه منه 

ذلك من تنفيذ �سيا�سة احلكومة يف جمال العدل؟

اأعتقد اأنه بقدر ما هناك �سعوبة يف اعتماد موازنة حقيقية بني الطرفني وفق الثوابت الأ�سا�سية 
منطقي  حتليل  خالل  من  تذليلها  ميكن  ال�سعوبة  هذه  اأن  ما  بقدر  الق�سائية  ال�سلطة  ل�ستقالل 

وواقعي ملتطلبات كل طرف على حدة.

على هذا الأ�سا�س يجب النطالق من مبداأ ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية نف�سه لإقامة املوازنة 
النموذجية بني كل طرف على حدة. ومن هذا املنطلق فال جمال للقول باإ�رضاك وزير العدل يف 
قرارات ال�سلطة الق�سائية املتعلقة بالتاأديب والنقل والرتقية اخلا�سة بالق�ساة لأنها ل تعني ال�سيا�سة 

العامة للحكومة يف �سيء.
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عاتقهم  على  امللقاة  واحلقوق  والواجبات  باملحاكم  الق�ساة  عمل  على  ينطبق  ال�سيء  نف�س 
يف هذا ال�ساأن فال جمال اأي�سا هنا لتدخل وزير العدل يف واقعة من الوقائع املطروحة على اأنظار 
الربملان يف جمال  ي�ساءل من طرف  العدالة ول يجب هنا ال�ستدلل بكونه ع�سوا يف احلكومة 
اأ�سال  وقائع هي  ا�ستف�سار عن  اأو  �سوؤال  الت�رضيعية طرح  ال�سلطة  لي�س من حق حتى  لأنه  عمله 
معرو�سة على الق�ساء للبت فيها احرتاما ملبداأ ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية بدليل اأنه حتى يف حالة 
ال�رضوع  مينع  املحاكم  على  املعرو�سة  ال�سوؤون  من  �ساأن  الربملانية يف  احلقائق  تق�سي  خلق جلان 
باأن  الأخري  وتاأكيد هذا  العدل  مرا�سلة وزير  بعد  اإل  احلقائق  بتق�سي  اخلا�سة  اللجنة  اأعمال  يف 
اأو  �سفوية  اأ�سئلة  بطرح  بالك  فما  الق�ساء  ب�ساأنه غري معرو�س على  التق�سي  املطلوب  املو�سوع 

كتابية حول ملفات ونوازل معرو�سة اأ�سال على الق�ساء للبت فيها.

ال�سلطة الق�سائية بدليل اأنه حتى يف حالة خلق جلان تق�سي احلقائق الربملانية يف �ساأن من ال�سوؤون 
املعرو�سة على املحاكم مينع ال�رضوع يف اأعمال اللجنة اخلا�سة بتق�سي احلقائق اإل بعد مرا�سلة وزير 
العدل وتاأكيد هذا الأخري باأن املو�سوع املطلوب التق�سي ب�ساأنه غري معرو�س على الق�ساء فما بالك 

بطرح اأ�سئلة �سفوية اأو كتابية حول ملفات ونوازل معرو�سة اأ�سال على الق�ساء للبت فيها.

ما عدا هاتني احلالتني التي ل ميكن مبوجبها اإ�رضاك وزير العدل مع ال�سلطة الق�سائية يف اإطار 
من التعاون تظل هناك اأمور كثرية ميكن من خاللها اإقامة تعاون حقيقي بني الطرفني ميكن �رضدها 

على ال�سكل التايل:

1. ال�سيا�سة اجلنائية 

ال�سيا�سة اجلنائية تتطلب تعاونا حقيقيا بني موؤ�س�سة وزير  فاإن  ح�سبما يدل عليه م�سطلحها 
وبني  العدل  جمال  يف  العامة  �سيا�ستها  تطبيق  على  وال�ساهر  احلكومة  يف  ع�سوا  ب�سفته  العدل 

ال�سلطة الق�سائية ال�ساهرة على تطبيقها.

معني  طرف  اخت�سا�س  يف  تدخل  واحدة  كل  كلمتني  من  تتكون  اأنها  ذلك  على  اأدل  ول 
»ال�سيا�سة« التي هي ميدان عمل احلكومة و»اجلنائية« التي هي اأحد ميادين عمل ال�سلطة الق�سائية.

الذي  بال�سكل  اجلنائية  ال�سيا�سة  تفا�سيل  اإعداد  الطرفني يف  بني  التعاون  من  بد  فال  ومن مت 
الظواهر  على  والق�ساء  الأمن  ا�ستتباب  جمال  يف  للحكومة  العامة  ال�سيا�سة  مع  اأول  يتما�سى 
الإجرامية بالأولوية التي تراها احلكومة يف اإطار �سيا�ستها العامة ووفق القدرة الطاقية التي تتوفر 
عليها ال�سلطة الق�سائية ومكوناتها يف هذا الإطار وكذا خمتلف املوؤ�س�سات العامة يف جمال العدل 

كاإدارة ال�سجون والأمن الوطني والدرك امللكي اإىل غري ذلك.
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اإليه يف الورقة الأولية يف بابه املتعلق بال�سيا�سة  ويف هذا الإطار نحيل على ما �سبق وتطرقنا 
اجلنائية والتي اآن الأوان لإيالئها املزيد من العناية كموؤ�س�سة قائمة الذات ملا تلعبه من دور حيوي 
يف كل املجتمعات الدميقراطية حمكمة التنظيم �سواء من حيث املوارد الب�رضية اأو اللوجي�ستيكية 
الكفيلة بجعلها حجر الزاوية يف اإعداد �سيا�سة جنائية حمكمة للدولة وفق عمل حمكم حتت رئا�سة 
راأ�س  على  ب�سفته  الأعلى  للمجل�س  العام  والوكيل  للحكومة  ممثال  ب�سفته  العدل  وزير  من  كل 
الهرم يف ال�سلطة الق�سائية من الزاوية اجلنائية واإعداد اإطار قانوين حمكم يت�سمن تركيبة املوؤ�س�سة 
والتي يجب اأن تكون وا�سعة التمثيلية لكل العاملني يف امليدان اجلنائي من وكالء عامون للملك 
واملدير العام لالأمن الوطني وقائد الدرك امللكي والقوات امل�ساعدة واإدارة ال�سجون وفعاليات 
املجتمع املدين العاملة يف امليدان الزجري واملعرتف لها باملنفعة العامة. واإعداد طاقم ب�رضي من 
يف  العمل  يرثي  الذي  بال�سكل  وم�ساحلها  اأق�سامها  وحتديد  باملوؤ�س�سة  عاملني  وق�ساة  موظفني 

امليدان اجلنائي.

■ التعاون الت�رشيعي 

من اأهم اآليات التعاون املمكن ا�ستحداثها بني موؤ�س�سة وزير العدل وال�سلطة الق�سائية هناك املجال 
الت�رضيعي يف جانبه املتعلق باإ�سدار اأو تعديل اأو تتميم القوانني ذات ال�سلة مبيدان العمل الق�سائ ي.

اأو  ت�رضيعي  تعديل  مبنا�سبة  واقرتاحاتها  اآرائها  اإبداء  يف  الق�سائية  ال�سلطة  اإ�رضاك  اأن  والأكيد 
اأن  ا�ستحداث القوانني ذات ال�سلة بالعمل الق�سائي فيه الكثري من الأ�سياء الإيجابية التي ميكن 
باكت�ساف  الأجدر  هم  الق�ساة  اأن  اعتبار  على  وذلك  برمته،  الق�سائي  العمل  على  بالنفع  تعود 
نواق�س وعيوب اأي قانون يدخل �سمن عمل جهاز العدالة بحكم الحتكاك اليومي واملتوا�سل 
مع ف�سول هذه القوانني والتي اأثبتت التجربة مبا ل يدع جمال لل�سك اأن هناك جمموعة من الثغرات 
التي تعرتي الكثري من القوانني والتي ا�ستدعت يف الكثري من املنا�سبات اإ�سدار اجتهادات ق�سائية 

يف اإطار التف�سري امل�سموح به للقا�سي من اأجل �سد هذه الثغرات.

ول يتناق�س هذا التعاون اأبدا مع مبداأ ا�ستقالل ال�سلط عن بع�سها كما قد يتبادر اإىل الذهن لأنه 
يف هذه احلالة تبدي ال�سلطة الق�سائية راأيها لي�س اإل يف م�ساريع القوانني ذات ال�سلة بعملها وتثري 
املالحظات ب�ساأنها بال�سكل الذي ي�سمح بتفادي عيوب الن�سو�س من طرف ال�سلطة الت�رضيعية 

قبل امل�سادقة عليها.
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وقد راأينا كيف اأن العديد من القوانني قد مت تعديلها اأو تتميمها بف�سل الجتهادات الق�سائية 
التي ك�سفت عن هذه العيوب ولنا يف مدونة اجلمارك خري مثال على ذلك يف اجلانب املتعلق 
الن�س اخلا�س  اأجل تو�سيح  بجنحة حيازة ب�ساعة بدون �سند والتي جعلت امل�رضع يتدخل من 
من  ذلك  غري  اإىل  وطبيعتها  الب�ساعة  ماهية  تف�سري  يف  الق�سائي  الجتهاد  ا�ستقرار  اإثر  على  بها 

التاأويالت التي كانت �سببا يف اإ�سدار جمموعة من القوانني.

واأعتقد على هذا النحو اأن التعاون بني الطرفني يف هذا املجال �سيجعل منظومتنا القانونية اأكرث 
�سالبة للظواهر الإجرامية واأكرث جناعة يف التدخل من اأجل حتقيق الردع بنوعيه العام واخلا�س.

بتنظيم م�سلحة  املرتقب اخلا�س  القانون  اإطار  التعاون يف  النوع من  يدرج هذا  اأن  واأقرتح 
ال�سيا�سة اجلنائية والتي ندعو اإىل جعلها قطب الرحى يف املنظومة اجلنائية املغربية على غرار ما 
�رضت عليه العديد من الدول الدميوقراطية كما هو ال�ساأن بالن�سبة للقانون البلجيكي الذي و�سع 
فقط يف جمع  امل�سلحة خمت�سة  اأق�سام داخل  اإىل درجة خلق عدة  اجلنائية  ال�سيا�سة  من م�سلحة 
اإ�سكالت على جهاز  التي تطرح  اأو  الغام�سة  القانونية والف�سول  بالثغرات  املعلومات اخلا�سة 
العدالة ور�سد الظواهر الإجرامية امل�ستحدثة من اأجل �سياغة قوانني جديدة يتم التفاق عليها 
من طرف نادي الوكالء العامون ووزير العدل قبل عر�سها على جمل�س حكومي من اأجل �سلوك 

امل�سطرة القانونية للت�رضيع.

نف�س ال�سيء اأي�سا ينطبق على حت�سني القانون املحلي وفق التفاقيات الدولية امل�سادق عليها 
من طرف البلد، حيث يخت�س نف�س الق�سم يف ذلك من خالل �سلوك نف�س امل�سطرة.

2. التنظيم الإداري جلهاز العدالة

من دون اأدنى �سك يعترب التنظيم الإداري جلهاز العدالة من �سميم اخت�سا�سات وزير العدل 
العدل ويتجلى  العام يف ميدان  برناجمها  تطبيق  ي�سهر على  التنفيذية  ال�سلطة  باعتباره ع�سوا يف 

ذلك اأ�سا�سا يف العديد من املحاور ميكن جردها على ال�سكل التايل:

■  املوارد الب�رشية

وذلك من خالل اعتماد الطاقم الب�رضي املنا�سب من موظفني وكتاب داخل املحاكم وخمتلف 
امل�سالح التابعة لوزارة العدل وتنظيم املباريات اخلا�سة بهم واملراقبة الإدارية لعملهم يف نطاق 

قانون الوظيفة العمومية.
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■  املوارد اللوجي�ستيكية والتقنية 

اإدخال  عرب  العدالة  وع�رضنة  حتديث  جمال  يف  احلكومة  �سيا�سة  تطبيق  خالل  من  وذلك 
التح�سينات التكنولوجية على العمل الق�سائي وت�رضيع وثرية العمل داخل اجلهاز و�رضعة الولوج 
اإىل املعلومة من قبل واجلي العدالة. وما ي�ستتبع ذلك من اأن�سطة موازية عرب التكوين املعلوماتي 

ملختلف املوارد الب�رضية العاملة يف امليدان.

■  تعزيز الطاقم الق�سائي 

احلا�سل  النق�س  معرفة  اأجل  من  حدة  على  طرف  كل  بني  التام  التعاون  خالل  من  وذلك 
يف عدد الق�ساة باململكة من اأجل تعيني اأفواج جديدة من الق�ساة يتم التفاق عليها م�سبقا من 
ال�سلطة الق�سائية ووزير العدل وفق �سوابط ومعطيات دقيقة تتمثل اأ�سا�سا فيما حددته ال�سيا�سة 

العامة للحكومة من اأهداف يف هذا الإطار.

■  حتديد اخلريطة الق�سائية 

اإطار  يف  ق�سائية  مراكز  اأو  ودوائرها  مقارها  وتعيني  جديدة  حماكم  خلق  خالل  من  وذلك 
�سيا�سة احلكومة العامة يف جمال تقريب الق�ساء من املتقا�سني وما يتطلبه ذلك من موارد ب�رضية 

ولوجي�ستيكية يتم التفاق عليها م�سبقا من اأجل اإدراجها يف امليزانيات املتعتمدة م�ستقبال.

■  التعاون الدويل الإقليمي والثنائي

ذلك  ويتم  الدولية  اأو  الإقليمية  الثنائية  التفاقيات  اإطار  يف  خارجيا  اململكة  بتمثيل  وذلك 
لرئي�س  نائبا  ب�سفته  الأعلى  للمجل�س  الأول  والرئي�س  العدل  وزير  من  كل  قبل  من  بال�رضورة 

املجل�س الأعلى للق�ساء وعلى راأ�س الهرم الق�سائي باملغرب. 

تلكم اإذن اأهم املجالت التي ميكن اأن يتدخل فيها وزير العدل كطرف رئي�سي ومبا�رض يف جمال 
الق�ساء بال�سكل الذي ي�سمح باإقامة توازن حقيقي بني احلفاظ على مبداأ ا�ستقاللية ال�سلطة الق�سائية 

وعدم التدخل يف �سوؤونها وبني ع�سوية وزير العدل يف احلكومة من اأجل تطبيق �سيا�ستها العامة.

الفرع الثاين: املخطط العملي لإ�سالح جهاز العدالة

بعد حتديد الأهداف املتوخاة من الإ�سالح والتي على �سوئها �سنخرج باختيار النموذج الأف�سل 
لنوع الإ�سالح وطبيعته. وبعد التطرق اإىل الثوابت التي ل حميد عنها يف خلق �سلطة ق�سائية م�ستقلة 
وحتديد طبيعة العالقة التي ميكن اأن جتمع موؤ�س�سة وزير العدل بال�سلطة الق�سائية، اأعتقد اأن الأمر مل 

يعد يتطلب �سوى حتديد املخطط العملي النموذجي يف اإ�سالح جهاز العدالة باملغرب.
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وعلى هذا الأ�سا�س اأرى اأن الإ�سالح يجب اأن ينطلق من:

■  تعديل وتتميم القوانني ذات ال�سلة بجهاز العدالة.
■  خلق قوانني جديدة.

اأو التتميم  اإن الن�سو�س الت�رضيعية التي يجب اأن تخ�سع للتعديل  وعلى العموم ميكن القول 
هي على ال�سكل التايل:

1. الد�ستور.

2. النظام الأ�سا�سي اخلا�س برجال الق�ساء.

3.القانون التنظيمي لوزارة العدل.

4. التنظيم الق�سائي للمملكة.

5. القانون املنظم للمعهد العايل للق�ساء.

اأما القوانني الواجبة ال�ستحداث فاأرى على �سوء التحليل املذكور �سابقا اأن القانون املنظم 
اإليه  الإ�سارة  �سبقت  ما  على  هنا  واأحيل  الإطالق.  على  اأهمها  يبقى  اجلنائية  ال�سيا�سة  مل�سلحة 
مبوجب الورقة الأولية املعدة مبنا�سبة انعقاد الجتماع الأول13 علما اأن اأوىل التو�سيات الواجب 
اعتمادها يف هذا امل�سمار هو تعزيز املبداأ الد�ستوري لف�سل ال�سلط وتوازنها، وذلك باإيالء املزيد 
من العناية والهتمام للباب املنظم للق�ساء باإدراج ف�سول غاية يف الأهمية من �ساأنها تعزيز وجود 
�سلطة ق�سائية حقيقية من جهة وعلى قدر من ال�ستقالل يف ت�سيري �سوؤونها دون تدخل من اأي 

طرف من جهة ثانية.

التي  العالقة  اإمكانية حتديد  الإطار هو مدى  مناق�سة يف هذا  يبقى حمل  الذي  الأمر  اأن  على 
القوانني  اأم يف  الد�ستور  الق�سائية يف  ال�سلطة  العدل وجهاز  اأن جتمع بني موؤ�س�سة ووزير  ميكن 

املو�سوعية الأخرى التي ت�سكل اأر�سية لهذا التعاون وفق ما �سبقت الإ�سارة اإليه يف ال�سابق.

واأعتقد اأنه من زاوية قانونية �رضفة فاإنه ل �سري من اإدراج ن�سو�س د�ستورية توؤ�س�س للعالقة 
التي ميكن التفاق عليها بني وزير العدل كع�سو يف ال�سلطة التنفيذية ي�سهر على �سيا�ستها العامة 

وبني ال�سلطة الق�سائية املخول لها وحدها ت�سيري �سوؤونها.

13.  اأنظر الورقة الأولية املعدة مبنا�سبة انعقاد اليوم الدرا�سي الأول حول تفعيل تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة املتعلقة 
بتاأهيل العدالة وتقوية ا�ستقاللها )�س من 9 اإىل 20(.
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ويف هذا الإطار وا�ستنادا للتحليل الدقيق ملا ميكن اأن يجمع بني الطرفني يف جمال العدالة ميكن 
الق�سائية خا�سة فقط  لل�سلطة  املنظم  الباب  اإ�سافة ف�سول د�ستورية جديدة يف  املنطلق  من هذا 

بتحديد اخت�سا�سات وزير العدل يف جمال ال�سلطة الق�سائية.

على اأن الأهم يف هذا الإطار هو العمل الذي يجب اأن ين�سب على القوانني املو�سوعية ذات 
اإليها يف الف�سل  ال�سلة بقطاع العدالة والتي يجب اأن تكر�س كل الثوابت التي �سبقت الإ�سارة 

الأول مع حتديد طبيعة جمال تدخل وزير العدل يف اإطار تنفيذه لل�سيا�سة العامة للحكومة.

ولتي�سري العمل يف نطاق هذا املخطط اأقرتح خلق جلان فرعية تنكب كل واحدة منها على 
�سيغة القرتاحات اخلا�سة بالتعديالت الواجب اإدخالها على خمتلف الن�سو�س القانونية املتحدث 
عنها اأعاله واأخرى خا�سة باإن�ساء وخلق م�سلحة ال�سيا�سة اجلنائية، وذلك بعد اتفاقنا جميعا على 

طبيعة املنهجية املعتمدة يف الإ�سالح والثوابت الأ�سا�سية التي ت�سكل اأر�سية لذلك.

اإن املغرب مبا يعي�سه اليوم من مرحلة نوعية يف جمال تثبيت دولة احلق والقانون واملوؤ�س�سات 
العدالة  جمال  يف  وعاملني  كمهتمني  جميعا  جتعلنا  القانون  و�سيادة  الإن�سان  حقوق  واحرتام 
اأمام م�سوؤوليات جمة �ستجعل من التجربة املغربية نربا�سا للدميقراطيات النتقالية مبا مييزها من 
خ�سو�سية ذاتية وم�ستقلة يف تكري�س الإ�سالح املوؤ�س�ساتي جلهاز العدالة بال�سكل الذي يجعله 
التزام  عنها يف  والذود  احلقوق واحلريات  اأمان حلماية  الدميقراطي و�سمام  للتوجه  ركيزة  اأهم 
ما  التي  العامة  الدينامية  اأفرادا وموؤ�س�سات وفق  املجتمع  قبل جميع مكونات  باأحكامه من  تام 
فتئ جاللة امللك يعرب عنها يف العديد من خطبه منذ حلول الألفية الثالثة. كما هو احلال بالن�سبة 
للخطاب املوجه يف افتتاح دورة املجل�س الأعلى للق�ساء بالرباط والذي اأكد فيه على: »التعبئة 
نحو  الق�ساء  باإ�سالح  قدما  للم�سي  العدالة  جمال  يف  الفاعلني  ولكل  للق�ساة  والقوية  الكاملة 

وجهته ال�سحيحة وانتهاء زمن العرقلة والتخاذل والرتدد والنتظارية«14. 

1422 هجرية  16 ذي احلجة  بالرباط يوم اجلمعة  افتتاح دورة املجل�س الأعلى للق�ساء  14.  خطاب �ساحب اجلاللة يف 
املوافق لفاحت مار�س 2002 ميالدية.
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اأتقدم مبالحظات اأخالها  اأتفق معها مما جاء فيها،  بعد التنويه بالورقة الأوىل والثانية، والتي 
هامة، ثم باقرتاحات:

1. عدم بيان الورقتني ملفهوم وفل�سفة ا�ستقالل الق�ساء والغاية منه.

2. عدم تطرقها من قريب اأو بعيد للنزاهة مع اأنها �سق اأ�سا�سي يف ا�ستقالل الق�ساء.

3.  مل تاأخذ الورقة يف العتبار اأيا من القرتاحات التي تقدم بها امل�ساركون يف اللقاء الأول، 
واأعتقد اأن املنتظر من امل�ساركني اإغناء الأر�سية املقرتحة.

التي جاءت يف  امل�سمون والقرتاحات  نف�س  احلقيقة  الثانية هو يف  الورقة  4.  ما جاء يف 
الورقة الأوىل. 

5.  عدم متييزهما بني املاأمول واملمكن. فهل تعديل الد�ستور يجب اأن يكون يف املرحلة الأوىل 
اأم الثانية؟ هذا ال�سوؤال طرح من اأكرث من م�سارك، لكن مل تلتفت اإليه الورقة الثانية.

النف�سال  اإحداث  املراد  وهل  و�سيلة،  اأم  غاية  الق�ساء  ا�ستقالل  كان  اإذا  ما  بيان  6.  عدم 
ال�سماح  غاية وجب  كان  فاإذا  ال�سلطات؟  باقي  عن  له  املطلق  والتحرر  للق�ساء،  التام 
بالنف�سال التام للق�ساء، وهذا قد ينذر با�ستبداد حمتمل للق�ساء اأو ما يعرف يف عدة دول 
بن�سوء حكومة الق�ساة؛ اأما اإذا كان ال�ستقالل و�سيلة تو�سل لتحقيق اأهداف اأخرى من 
اأبرزها �سيادة القانون وحماية احلقوق واحلريات فاإن ا�ستقالل الق�ساء، بهذا الو�سف، 
اإىل  اأن ي�سل  ال�سلطات من دون  باقي  قبل  ب�سوؤونه من  التدخل  يتعدى حدود عدم  ل 
النف�سام اأو النعزالية. فال�ستقالل يعني عدم خ�سوع القا�سي وهو ب�سدد الف�سل يف 
الق�سايا اإل ل�سلطة القانون، بحيث يكون، يف اإقراره احلق والعدل، خا�سعا ملا ميليه عليه 

القانون و�سمريه واقتناعه احلر ال�سليم فقط.

الأ�ستاذة رجاء  ناجي املكاوي

مالحظات على الورقة الثانية
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7.  ا�ستقالل الق�ساء لي�س جمرد مطلب فئوي يتاأثر بطموحات اجلهة املعنية، بل هي م�ساألة 
وطنية يجب اأن تاأخذ يف العتبار م�سالح الكافة واأن تقبل بوجهات النظر القادمة من 
جهات اأخرى. وا�ستقالل الق�ساء له ارتباطه ب�سيادة القانون و�سمان احلقوق واحلريات 

والبناء الفعلي لدولة احلق والقانون وهذه م�سائل تخ�س جميع الفاعلني.

اأ�سري  قد  كان  للق�ساء:  الأعلى  املجل�س  العدل يف  وزير  اأو عدم ح�سور  8.  م�ساألة ح�سور 
بقوة يف اجلل�سة الأوىل اإىل اأن �سبب عدم ال�ستقالل لي�س ح�سور وزير العدل يف املجل�س 
القا�سي  وثقة  امل�سوؤوليات،  وتبادل  والأدوار  املهام  توزيع  طريقة  واإمنا  للق�ساء  الأعلى 
بنف�سه ومتنعه �سد حماولة الوزير التحكم فيه. وذكرت عدة اأمثلة لدول تقر هذا الت�سارك 
بني اجلهازين )فرن�سا...( وحتقق ا�ستقالل الق�ساء، ومناذج لدول اأخرى يتوىل فيها اجلهاز 
الق�سائي بنف�سه ولوحده تدبري ال�ساأن الق�سائي ومع ذلك فال�ستقالل مل يتحقق )منوذج 

ال�سودان، ويراجع يف هذا ال�سدد الدليل املو�سوع بني اأيدينا، �س 112(15.

الق�ساء، مل  ن�سبية ل�ستقالل  تعترب �سمانة  الد�ستور مقت�سيات هامة  يت�سمن  9.  وللتذكري، 
ت�ساهم عمليا يف حتقيق ولو جزء من هذا ال�ستقالل. فالف�سول 82 و85 و86 و87 من 
الد�ستور تن�س على اأن الق�ساء م�ستقل عن ال�سلطة الت�رضيعية وعن ال�سلطة التنفيذية، ول 
للق�ساء،  الأعلى  املجل�س  واأن  القانون،  مبقت�سى  اإل  ينقلون  ول  الأحكام  ق�ساة  يعزل 
الذي يتاألف اأغلبية اأع�سائه من ق�ساة منتخبني، هو الذي ي�سهر على تطبيق ال�سمانات 
باأغلبيتهم املطلقة ل  املمنوحة للق�ساة فيما يرجع لرتقيتهم وتاأديبهم. فاإذا كان الق�ساة 
اإذا ظلت  رئي�س واحد  �سيتمكنون من مواجهة  فهل  مفرد،  ي�ستطيعون مواجهة وزير 

مواقفهم وا�ستقالليتهم وم�سوؤوليتهم وثقتهم باأنف�سهم على ما هي عليه.

اأثري، مل تلتفت الورقة الثانية لباقي  10.  ا�ستقالل م�ساعدي العدالة: مع اأن هذا املو�سوع 
الأجهزة التي ت�سكل مع الق�ساء ذاتا واحدة يف حتقيق العدل واأهمها موؤ�س�سة الدفاع 

وكتابة ال�سبط واخلربة وخطة العدالة والتوثيق... و�سباط ال�رضطة الق�سائية؛ 

15.  جاء يف الدليل ب�ساأن حقوق الإن�سان اخلا�س بالق�ساة واملدعني العامني واملحامني املعد من قبل مفو�سية الالأمم املتحدة 
ال�سامية حلقوق الإن�سان يتعاون مع The global voice of legal profession  : »وقد اأعربت اللجنة املعنية بحقوق 
الإن�سان عن القلق لأن الهياأة الق�سائية يف ال�سودان، �سواء يف الظاهر اأو يف الواقع هياأة ل تتمتع با�ستقالل حقيقي... 

والق�ساة فيها ميكن اأن يخ�سعوا ل�سغوط من خالل �سلطة الإ�رضاف التي تهيمن عليها احلكومة...«.
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11.  مع اأنه جاء يف املداخالت، باجلل�سة الأوىل، تنبيه جاد اإىل �رضورة الرتكيز على التكوين 
اأو ال�سغط  اأو الخرتاق  اأ�سكال التحكم  الأويل وامل�ستمر للق�ساة مبا مينعهم �سد كل 
التي متار�سها اأجهزة الدولة وميار�سها املواطن وتزيد من حدتها �سلطة املال، مل تت�سمن 
اأيا من ذلك. ولي�س خافيا اأن اأي بلد مهما و�سل من الدميقراطية ومن  الورقة الثانية 
الف�سل بني ال�سلط ل يخلو من ممار�سات حت�سب على حتكم ال�سلطة التنفيذية، بالتايل، 
يف  جاء  الذي  وبال�سكل  والقانونية،  الد�ستورية  الن�سو�س  يف  املر�سوم  فال�ستقالل 

الورقة الأوىل والثانية، ل يكفي لوحده واإمنا يجب الرتكيز على ا�ستقالل القا�سي16.

12.  املحكمة الع�سكرية الدائمة للقوات امل�سلحة امللكية تعترب غري م�ستقلة عن اإدارة الدفاع 
كل  يتم  اأن  ميكن  ل  جل�ساتها...  وانعقاد  واملتابعة  البحث  اإجراء  اإن  بحيث  الوطني 
ذلك اإل باأمر من الوزير املكلف باإدارة الدفاع الوطني17. ومن جهة اأخرى فاإن هذه 
املحكمة ال�ستثنائية ل تتوفر يف م�سطرة تنظيمها واخت�سا�ساتها واأحكامها... على 

�رضوط املحاكمة العادلة... ومع ذلك مل ترثها الورقتان؛  

واملواقف  للواقع  لكن  الت�رضيع،  على  تتوقف  عملية  الق�ساء  ا�ستقالل  اأن  13.  �سحيح 
به يف  التنويه  ما ح�سل  اأي�سا وهو  اأ�سا�سي يف �سمانه  والذهنيات دور  وال�سلوكيات 

اجلل�سة الأوىل ومل يظهر له اأثر يف الورقة الثانية. 

القرتاحات 

من اأجل مقاربة �سمولية ل�سمان العدل ل يجب اأن يفهم مما قدمناه اأننا منانع يف تغيري الن�سو�س 
النظرية  ال�سمانات  زيادة  القت�سار على  �سيئا  يفيد  براأينا، مل  لكن  ويقويه،  ال�ستقالل  يدعم  مبا 
اإىل  اللتفات  دون  ومن  للقا�سي،  ومتنيع  تكوين  دون  من  والت�رضيعية(  الد�ستورية  )الن�سو�س 

الأ�سباب الأخرى، يف عمومية و�سمولية.

قرارات  على  التاأثري  منها  يق�سد  التي  العلنية،  الكتابات  الأقوال  اأو  »الأفعال  كل:  يعاقب  مثال  اجلنائي  16.   فالقانون 
رجال الق�ساء، قبل �سدور احلكم غري القابل للطعن يف ق�سية ما« )الف�سل 266،  فقرة 1( لكن مع ذلك، مل تتحقق 

ال�ستقاللية، لعدم حتقق ا�ستقالل القا�سي.
         وين�س الف�سل 239 ج على اأنه: يعاقب كل عامل اأو قائد ممتاز اأو قائد اأو اأي حاكم اإداري اآخر ف�سل يف م�ساألة من 

اخت�سا�س املحاكم وذلك يف غري احلالت التي ين�س عليها القانون، ورغم معار�سة اخل�سوم اأو اأحدهم.
املواد 10 و81 و 32 و33  من مدونة العدل الع�سكري.  .17
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فا�ستقالل الق�ساء ولو حتقق ب�سكل كامل ومثايل على امل�ستويني الد�ستوري والقانوين، فذلك 
يف  مندمج  الق�سائي  فالعمل  الق�سائية.  والقرارات  الأحكام  ونزاهة  عدالة  لتحقيق  يكفي  ل 
لذلك  وال�سلوكي...  والثقايف  والقت�سادي والجتماعي  واملدين  ال�سيا�سي  فيها  يلتقي  منظومة 

يجب براأينا اللتفات اإىل كل هذه الأمور: 

1. مفهوم ا�ستقالل الق�ساء مزدوج 

■   يق�سد با�ستقالل الق�ساء، عدم جواز التدخل والتاأثري، من قبل اأي كان، على القا�سي 
وهو ب�سدد النظر يف ق�سية والأمر بالإجراءات واإ�سدار القارارات والأحكام. فالتدخل 
والتاأثري مرفو�سان �سواء كان ماديني اأو معنويني و�سواء متا ب�سكل مبا�رض اأو غري مبا�رض، واأيا 
الت�رضيعية  التنفيذية وال�سلطة  ال�سلطة  الو�سائل. واملق�سود بالتدخل بطبيعة احلال  كانت 
وغريهما من اأ�سخا�س القانون العام اأو اخلا�س، كما يدخل يف نطاقه الروؤ�ساء الإداريون 

للق�ساة واأطراف الدعوى والإعالم والراأي العام و�سلطان املال...

القبول  اأو  الق�ساة من ال�ستجابة  امتناع  اأخرى وجوب  الق�ساء من جهة  ا�ستقالل  ويقت�سي 
اإل  اأن ي�ستجيبوا ويخ�سعوا  تاأثري. وتبعا لذلك فاإن الق�ساة ل ميكن  اأو  اأو اخل�سوع لأي تدخل 

ل�سوت القانون وال�سمري.

■  وبذلك فالنزاهة تعترب �رضطا اأ�سا�سيا يف ا�ستقالل الق�ساء والقا�سي. 

2. الت�سدي للعراقيل القانونية 

اأريد  اإن  �سمولية  مقاربة  ت�ستوجب  التي  الواقعية  ثم  القانونية  العراقيل  يلي  فيما  ون�ستعر�س 
بالفعل الو�سول اإىل ا�ستقالل حقيقي، مبا ل ي�ستثني نزاهة القا�سي: 

�سحيح اأن ا�ستقالل الق�ساء مكر�س د�ستوريا وقانونيا، لكن هنالك ثغرات ا�ستثمرت اإيجابيا 
من قبل ال�سلطة الت�رضيعية والتنفيذية ولكن اأي�سا ا�ستغلت �سلبيا من قبل اجلهاز الق�سائي، ممل حد 
العمل  توجيهه  ي�ستطيع  تنفيذية  �سلطة  ب�سفته  العدل  فوزير  الق�ساء.  ونزاهة  ا�ستقالل  من  عمليا 

الق�سائي والتاأثري فيه على اأكرث من م�ستوى: 

ويهيئ  د�ستور(،   86 )ف  امللك،  عن  نيابة  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  يراأ�س  العدل  ■   وزير 
ويح�رض �سنويا لئحة الأهلية لرتقي الق�ساة بعد ا�ست�سارة املجل�س الأعلى للق�ساء )جمرد 

ا�ست�سارة(، )ف 23 من النظام الأ�سا�سي للق�ساة(.
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■    ميكن لوزير العدل وبدون الرجوع اإىل املجل�س الأعلى للق�ساء، اأن ينتدب بقرار عند 
النيابة العامة باإحدى املحاكم  اأو  اأو التحقيق  احلاجة قا�سيا ملالأ فراغ يف ق�ساء احلكم 

وذلك ملدة ثالثة اأ�سهر يف ال�سنة )ف 57 ن ا ق(. 

■    ميكن لوزير العدل وبدون ا�ست�سارة املجل�س الأعلى للق�ساء توقيف القا�سي حال عن 
اإذا توبع هذا الأخري جنائيا اأو ارتكب خطاأ خطريا.  مزاولة مهامه وذلك يف حالة ما 
وميكن اأن ي�سمل التوقيف عدم �رضف الراتب طول مدة التوقيف )ف 62 من ن اأ ق(.

العقوبات  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  ا�ست�سارة(  ا�ست�سارة )جمرد  بعد  بقرار  الوزير  ■    ي�سدر 
التاأديبية من الدرجة الأوىل )الإنذار والتوبيخ، تاأخري الرتقية من رتبة اإىل رتبة اأعلى ل 
تتجاوز �سنتني، واحلذف من لئحة الأهلية( �سد الق�ساة )مر�سوم 882. 2.72 املوؤرخ 
يف 20 ذي احلجة 1395 املوافق لـ 23 دجنرب 1975 واملتعلق بانتخاب ممثلي الق�ساة كما 

مت تعديله وتتميمه(.

الفرتة  لنف�س  مرتني  للتجديد  قابلة  �سنتان  اأق�ساها  ملدة  التقاعد  �سن  متديد  العدل  ■   لوزير 
مبقت�سى ظهري وباقرتاح منه بعد ا�ست�سارة )جمرد ا�ست�سارة( املجل�س الأعلى للق�ساء. 

■    ووزير العدل هو الذي يهيمن على انتخاب الق�ساة ال�ستة الأع�ساء يف املجل�س الأعلى 
للق�ساء: اإذ هو الذي يحدد تاريخ النتخاب وعدد مكاتب الت�سويت والدوائر، وحت�سري 
لوائح الناخبني وتعليقها واإمكانية الطعن فيها، وهو الذي يبث يف هذه الطعون. وهو 
الأعلى  للمجل�س  الأول  الرئي�س  من  باقرتاح  الت�سويت  مكاتب  اأع�ساء  يعني  الذي 

والوكيل العام به والإعالم بتاريخ الفرز. 

■   وزير العدل هو الذي يعني ق�ساة التحقيق لدى املحاكم البتدائية والإ�ستئنافية ويعفيهم. 

■    وزير العدل ي�رضف على تنفيذ ال�سيا�سة اجلنائية ويبلغها اإىل الوكالء العامني للملك الذين 
ي�سهرون على تطبيقها وله اأن يبلغ للوكيل العام للملك ما ي�سل اإىل علمه من خمالفات 
للقانون اجلنائي، واأن ياأمره كتابة مبتابعة مرتكبيها اأو يكلف من يقوم بذلك، اأو اأن يرفع 
اإىل املحكمة املخت�سة ما يراه الوزير مالئما من ملتم�سات كتابية )الف�سل 51 من قانون 

امل�سطرة اجلنائية(...   
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■    وي�سوغ لوزير العدل اأن يعني قا�سيا اأو عدة ق�ساة من املجل�س الأعلى اأو ممن يزاولون 
عملهم بالإدارة املركزية بالوزارة للقيام بتفتي�س املحاكم غري املجل�س الأعلى اأو للبحث 
يف وقائع حمددة )الف�سل 13 من الظهري مبثابة قانون للتنظيم الق�سائي رقم 1.74.338 

املوؤرخ يف 24 ج الثانية 1394 املوافق لـ 17 يوليوز 1974 كما وقع تعديله وتتميمه(؛ 

■     حماكم اجلماعات وحماكم املقاطعات18: يت�سمن الظهري املنظم لها العديد من املقت�سيات 
املا�سة مببداأ ا�ستقالل الق�ساء باإقراراه بهيمنة ال�سلطة التنفيذية...

فهل حتل هذه الثغرات بالتعديل القانوين اأم حتتاج ملراجعة الد�ستور؟ 

باإلقاء نظرة على الن�سو�س يالحظ حقيقة اأن الد�ستور اكتفى بتكري�س ا�ستقالل الق�ساء، ومل 
ي�سمه �سلطة. والق�ساء يف عدد من الدميقراطيات ل ينعت بال�سلطة، ومع ذلك ل مينعه هذا من 

ال�ستقاللية والنزاهة. خالفا لد�ساتري اأخرى ازدانت بهذا الو�سف لكن عمليا ل اأثر.

ومبراجعة كل ال�سلط التي اأوكلت لوزير العدل ي�ستنتج اأنها م�ستمدة من ن�سو�س يف غالبها 
ذاك يف  اأو  اجلانب  تنظم هذا  اإىل جانب ظهائر  للق�ساة...(  الأ�سا�سي  النظام  )مر�سوم  تنظيمية 
بل وملزيد  الن�سو�س،  تعديل هذه  الثغرات مبجرد  ت�سحيح كل  وبالتايل ميكن  الق�سائي.  العمل 
التنفيذية  ال�سلطة  لتحكم  منعا  التنظيمي،  ل  الت�رضيعي  املجال  اإىل  تنظيمها  اإدخال  يلزم  �سمان 

وتع�سفها يف التدخل يف تقنني الق�ساء.

3. عراقيل عملية حتد من ا�ستقالل الق�ساء

�سحيح اأن الن�سو�س القانونية احلالية، الد�ستورية منها وغري الد�ستورية والتي ا�ستعر�سنا بع�سها 
اإذ اأن هناك ن�سو�سا )قانونية وتنظيمية( متفرقة تفتح ثغرات  غري كافية حلماية ا�ستقالل الق�ساء، 
وا�سعة متكن ال�سلطة التنفيذية على اخل�سو�س من امل�سا�س با�ستقالل الق�ساء. ومن جهة اأخرى ل 
الن�سو�س  احرتام هذه  بل يجب  اإتقانها،  بلغ  ن�سو�س مهما  �سن  القانونية مبجرد  احلماية  تكفي 

وعدم خرقها، ويف حالة خرقها يجب اإنزال العقاب املدين والتاأديي واجلنائي عند القت�ساء...

18.   الظهري مبثابة قانون رقم.1.74.339 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 )15 يوليوز 1974( املتعلق بتنظيم حماكم اجلماعات             
وحماكم املقاطعات.  
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اأ�سباب وعراقيل واقعية حتول دون ال�ستقالل احلقيقي للق�ساء

اإ�سافة لالأ�سباب القانونية التي تعوق ا�ستقالل الق�ساء، هناك اأ�سباب واقعية ت�ساهم بدورها يف 
عرقلة ا�ستقالله، من بينها: 

■   ا�ست�رضاء الف�ساد وا�ستغال الق�ساء يف ظله متاأثرا به وموؤثرا فيه وانت�سار الر�سوة وا�ستباحة 
املال العام؛ 

النتخاب احلر والنزيه،  املنتخبة ل�رضوط  الت�رضيعية واملحلية واملهنية  املوؤ�س�سات  ■    افتقاد 
وعدم تعبريها عن اإرادة املواطنني واآمالهم؛ 

■    عدم احرتام ال�سلطة التنفيذية ملبداأ �سيادة القانون واحرتامه ومبداأ ف�سل ال�سلط، واجتهاد 
بع�س امل�سوؤولني النافدين يف التحكم باأعمال الق�ساء، غري اآبهني بالن�سو�س التي جترم 

ذلك )ف 238 جنائي(؛ 
■    هيمنة املح�سوبية وامل�سلحية اأحيانا يف تعيني الق�ساة ويف ترقيتهم، رغم انتفاء ال�رضوط 
اأحكامه...(،  قيمة وجدية  �سمعته،  القا�سي،  نظافة ملف  )نزاهة،  القانونية  واملقايي�س 
والنزاهة  الكفاءة  فيهم  تتوفر  ل  لق�ساة  خطرية  م�سوؤوليات  يخول  اأن  هذا  �ساأن  ومن 
وال�سجاعة الأدبية وح�س امل�سوؤولية والأمانة... وما من �سك يف اأن هذا ي�سعف موؤ�س�سة 
الق�ساء ويحد من قدرة القا�سي على مقاومة اأي تدخل. اأخطر من ذلك فهذا ل يتوقف 
عند من ي�سلون اإىل هذه املراكز عن غري ا�ستحقاق، واإمنا ي�سهم يف ن�رض اأفكار و�سلوكيات 
ومواقف توؤدي اإىل هيمنة اخلوف )الوهمي غالبا( فتجدهم ي�ستجيبون ب�سفة تلقائية اأو 

اندفاعية، حتى لو مل يتلقوا اأية تعليمات.
ال�رضورية  والب�رضية  املادية  الإمكانيات  و�سعف  التدبري  وح�سن  احلكامة  ح�س  ■    غياب 
الق�سائي ورفع  اجلهاز  الأحكام ومتنيع  الق�ساء ومردوديته وجودة  فعاليات  للرفع من 

قدرته على �سد كافة ال�سغوطات والإغراءات...

تطلعات

ويف اخلتام نركز يف ما نعتربه اأ�سا�سيا لإ�سالح الق�ساء على ما يلي: 

■      تقدي�س القانون و�سمان تطبيقه: اإذ ل يكفي وجود قوانني عادلة و�سليمة، بل تطبيقها 
اأهم واأخطر بكثري، واإل كان وجودها كعدمه. وهذا يقت�سي تعبئة عامة من اأجل اإعادة 
الهيبة للقانون مبعاقبة كل من يخرق مقت�سياته واحلد من الإفالت من العقاب، وميكن 
العقاب،  من  الإفالت  لظاهرة  الت�سدي  يف  اإيجابيا  منعطفا  عرف  املغرب  اأن  القول 
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ذاته  بحد  وهذا  النفوذ  وذوي  الدولة  اأجهزة  قبل  من  املقرتفة  اخلطرية  اجلرائم  خا�سة 
ي�سكل لبنة يف بناء دولة القانون وا�ستقالل الق�ساء، �رضيطة عدم ال�سماح بتكرار املا�سي 

وم�ساءلة الفاعلني �سخ�سيا.

اإ�سالحيات ت�رشيعية �رشورية

■    اإز احة كل الثغرات القانونية التي تعرقل ا�ستقالل الق�ساء، مبا يف ذلك الد�ستور اإن اأمكن 
يف مرحلة اأوىل واإل ففي مرحلة ثانية؛ 

اأن يتحول اإىل  ■    الإميان باأن تاأجيل التعديل الد�ستوري ل يجب باأي حال من الأحوال 
عائق �سد تعديل الن�سو�س القانونية اأو التنظيمية التي تعرتف لل�سلطة التنفيذية بهيمنة 

على الق�ساء؛
■    الكف عن العتماد باأن تلك الن�سو�س هي ال�سبب الرئي�سي اأو الوحيد لعدم ا�ستقالل 

الق�ساء ونزاهة القا�سي؛ 
■   �سمول ق�ساة النيابة العامة باحلماية الواردة متاما كق�ساة الأحكام19؛

■   كما يجب الن�س على ا�ستقالل م�ساعدي العدالة وحماية هذا ال�ستقالل؛ 

■    اإعادة النظر يف ت�سكيلة املجل�س الأعلى للق�ساء ويف م�ستوى �سالحياته ومهامه، و�سكل 
عالقته بال�سلطة التنفيذية؛ 

النيابة  )ق�ساة  الق�ساة  وعمل  و�سعية  على  العدل  لوزير  »القانونية«  الهيمنة  من  ■    احلد 
العامة وق�ساة الأحكام( ونقلها اإىل املجل�س الأعلى للق�ساء، مع العتماد على الوزارة 

يف تنفيذ قرارات املجل�س؛ 
م�ستوى  على  املجل�س  هذا  لع�سوية  املر�سح  يف  توفرها  الواجب  ال�رضوط  يف  ■    الت�سدد 

الكفاءة والفعالية وال�سلوك. وهو ما �سي�ساهم يف اإنهاء كل هيمنة عليه؛
واإخ�ساعها  الق�ساء  ل�ستقالل  ال�سامنة  ال�سوابط  لنف�س  الع�سكرية  املحكمة  ■    اإخ�ساع 

ل�رضوط املحاكمة العادلة؛ 
■    اإلغاء اأو اإعادة تنظيم حماكم اجلماعات واملقاطعات مبا ي�سمن ا�ستقاللها اإزاء ال�سلطة التنفيذية؛ 

19. ي�سبح الف�سل 85 من الد�ستور: »ل يعزل ق�ساة الأحكام وق�ساة النيابة العامة ول ينقلون اإل مبقت�سى القانون«.
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■   اإىل جانب معاقبة املنتمني لالأجهزة الأخرى الذين يحاولون امل�س با�ستقالل الق�ساء، كذلك 
يجب و�سع جزاءات مهنية ومدنية وجنائية تطبق على الق�ساة الذين يتهاونون يف ا�ستقاللهم 

الد�ستوري ويخ�سعون لتاأثريات اأو التوجيهات اأو التعليمات اأيا كان م�سدرها...؛ 
■  يف مو�سوع ال�سيا�سة اجلنائية، ق�رض دور وزير العدل على الإ�رضاف على تنفيذها...

ا�ستقالل الق�ساء على م�ستوى الت�رشيع  

جمالته  بع�س  تنطيم  عن  والتوقف  الت�رضيع،  دائرة  يف  برمته  الق�سائي  التنظيم  ■    اإدخال 
بن�سو�س تنظيمية )مرا�سيم...(؛

■   واإ�رضاك الق�ساة يف العملية الت�رضيعية اخلا�سة مبجالهم.

مطالب واقعية 

ا�ستقالل  حتقيق  اإىل  بالإ�سافة  يلزم،  الق�سائية  والقرارات  الأحكام  وعدالة  نزاهة  لتحقيق 
التي يتحملونها وا�ستعدادهم  بامل�سوؤولية وبالأمانة  الق�ساة، نزاهة هوؤلء وكفاءتهم، و�سعورهم 

وقدرتهم على �سمان ا�ستقاللهم.

 واإن كل ذلك يفر�س ما يلي: 

اخت�سا�ساتهم  يف  التدخالت  اأنواع  كافة  للق�ساة  الأعلى  املجل�س  تبليغ  الق�ساة  ■    على 
وعلى  التنفيذية،  ال�سلطة  عن  ال�سادرة  تلك  وخا�سة  م�سدرها  كا  كيفما  الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء اتخاذ ما يجب ملتابعة املتدخلني جنائيا واإداريا؛
ول  ا�ستقاللهم،  حتمي  موؤ�س�سة  يجعلها  الذي  بال�سكل  الق�ساة  هياأة  يف  النظر  ■    اإعادة 

تت�سامح يف معاقبة املنحرفني منهم ب�رضامة؛
■   الرتكيز على التكوين امل�ستمر والعناية باملوارد الب�رضية واملادية وحت�سني ظروف العمل؛

الوطنية واإ�رضاكهم  ال�ساحة  القوى والفاعلني املوجودين يف  انخراط كافة  ■    العمل على 
يف اإ�سالح الق�ساء والت�سدي بحزم لكل اأ�سباب التاأثري على نزاهة القا�سي واجتثاث 
عوامل الف�ساد والإغراءات التي تتهدد هذه النزاهة والإن�ساف وعدم اعتبار ا�ستقالل 

الق�ساء مطلبا فئويا؛
■   تعبئة عامة من اأجل تغيري الذهنيات والأفكار واإعادة بناء الثقة يف موؤ�س�سة الق�ساء...؛

■   متابعة تنفيذ املقرتحات ورفعها يف �سكل ملتم�س. 
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اأود اأن اأ�سكر يف البداية الأ�ستاذ العماين على ما قام به من جمهود من اأجل اإعداد الورقة الثالثة، 
وهناك مالحظات حولها اأرى من ال�رضوري ب�سطها وهي كالتايل:

لالإ�سالح  الرئي�سية  املجالت  »فاإن  التايل:  العنوان  الورقة  من   2 ال�سفحة  يف  1.  ورد 
املرتقب ت�سمل: »ونقرتح اأن تكون العبارة كالتايل: »فاإن املجالت الرئي�سية لالإ�سالح         

املاأمول ت�سمل«:.

فهذا  للق�ساء«  الأعلى  املجل�س  »ا�ستقاللية  وهي   2 ال�سفحة  نف�س  يف  عبارة  2.  وردت 
امل�سطلح جديد ومل تتم مناق�سته من قبل، مما يقت�سي تو�سيحه.

ومن  ا�ستحداثها«،  الواجب  املقت�سيات  اأهم  »لعل   :3 �س  يف  التالية  العبارة  3.  وردت 
الأف�سل اأن تعو�س بالعبارة التالية: »لعل اأهم املقت�سيات املقرتح ا�ستحداثها«.

4.  يف نف�س ال�سفحة 3 مت التن�سي�س على �سياغة الف�سل امل�ستقل املقرتح اإ�سافته للد�ستور 
الفكرة  باقرتاح  والكتفاء  لذلك،  موجب  ل  باأنه  فاأعترب  ال�سلط،  بني  الف�سل  حول 
عن  الق�سائية  ال�سلطة  ا�ستقالل  �سمان  على  الد�ستور  يف  التن�سي�س  وهي  الأ�سا�سية 

ال�سلطتني الت�رضيعية والتنفيذية.

5.  يف نف�س ال�سفحة 5 يتعني حذف ما مت اقرتاحه بخ�سو�س مكونات ال�سلطة الق�سائية، 
لأن ذلك جماله الت�رضيع ولي�س الد�ستور، وهذه املالحظة نف�سها �سبق لالأ�ستاذ بلمحجوب 

اأن اأثارها يف ورقته التي تقدم بها.

6.  يف �س 4 الفقرة 3 هناك كلمات �سقطت �سهوا واملتعلقة بالعبارة التالية: »فمن الأجدر 
تطعيمه باأع�ساء من طرف امللك منتمني لأي �سلطة...«.

الأ�ستاذ م�سطفى الرتاب

الرئي�س الأول ملحكمة ال�ستئناف الإدارية بالرباط

مالحظات على الورقة الثالثة
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7.  من الأف�سل اقرتاح الفكرة املقرتح التن�سي�س عليها يف الد�ستور بدون حاجة اإىل �سياغة 
الن�س، كما هو ال�ساأن بالن�سبة ل�سياغة الف�سل 86 املقرتحة الواردة يف ال�سفحة 4.

حق  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  »تخويل  اقرتاح   5 ال�سفحة  من  الأخرية  الفقرة  يف  8.  ورد 
اللجوء اإىل املجل�س الد�ستوري من اأجل الف�سل يف د�ستورية اأي قانون من �ساأنه امل�سا�س 
با�ستقاللية ال�سلطة الق�سائية«، لكن مادام للملك حق الإحالة اإىل املجل�س الد�ستوري 
امللك هو  القوانني، ومادام  البت يف د�ستورية  اأجل  الد�ستور من  81 من  للف�سل  طبقا 
رئي�س املجل�س الأعلى للق�ساء، فاإنني اأرى حذف هذا املقرتح لأنه ي�سكل تداخال غري 

م�ست�ساغ يف مهام امللك.

 9.  يف ال�سفحة 9 يتعني ال�ستعا�سة يف نظري عن اقرتاح ال�سيغة املتعلقة بتعديل القانون 
املنظم لوزارة العدل بطرح الفكرة الأ�سا�سية املتجلية يف ف�سل كل ما يدخل يف ال�سوؤون 
الإداري  بالت�سيري  يتعلق  ما  وكل  للق�ساء،  الأعلى  للمجل�س  وي�سند  املح�سة  الق�سائية 
وب�سفة عامة كل ما له عالقة بال�سيا�سة احلكومية يف جمال الق�ساء وي�سند لوزير العدل.

10.  يتعني يف نظرنا عدم الكتفاء ب�سن ف�سل فريد �سواء يف  النظام الأ�سا�سي لرجال الق�ساء 
اأو يف التنظيم الق�سائي تنقل مبوجبه جميع ال�سالحيات امل�سندة لوزير العدل مبوجب 
اإ�سناد  على  التن�سي�س  يكون  اأن  بد  ل  بل  للق�ساء،  الأعلى  املجل�س  اإىل  القانون  هذا 
ال�سالحيات اإىل املجل�س املذكور يف كل حالة على حدة من احلالت املرتبطة بالعمل 
بالتدبري  عالقة  له  فيما  العدل  لوزير  موكول  هو  ما  على  التن�سي�س  وكذا  الق�سائي، 

والت�سيري الإداري وغريهما... يف كل حالة اأي�سا من احلالت النتعلقة بهذا ال�سان.

بع�س الأفكار التي نوق�ست يف الجتماعني ال�سابقني ومل يتم التطرق اإليها يف الورقة الثالثة

اأول: وجوب التن�سي�س على الإ�سالح ال�سمويل للق�ساء ب�سكل متدرج بدءا بتعديل القوانني 

والن�سو�س التنظيمية التي مت�س با�ستقالليته، وانتهاء بالد�ستور.

ثانيا: وجوب اقرتاح ما يدعو اإىل ا�سرتجاع  تقة املواطنني يف الق�ساء ومم�ساحلة املواطنني مع 

ق�سائهم، وهناك اقرتاحات قدمت يف هذا ال�سان من قبل عدد من الزمالء تتجلى اأ�سا�سا فيما يلي:
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■   ما يهم ولوج الق�ساء، فقد اعترب عدد من الأ�ساتذة الزمالء باأن احلاجة امللحة تدعو اإىل 
�رضورة اختيار الأجود من العنا�رض املرت�سحة للق�ساء والرتكيز يف هذا الختيار لي�س فقط 
على اجلانب املعريف، ولكن اأي�سا وب�سفة اأ�سا�سية على ما يتميز به املرت�سح من ا�ستقامة 
وعلى ما يعرف به و�سطه العائلي الذي يعي�س يف كنفه من تربية خلقية و�سلوك قومي، 
من  بالأمر  املعني  على  يجرى  معمق  اإداري  بحث  خالل  من  اإل  ذلك  يتاأتى  لن  واأنه 
قبل ال�سلطات املخت�سة، هذا ف�سال عن وجوب اإخ�ساعه لختبار نف�سي يف المتحان 
ال�سفوي على يد اأخ�سائيني من اأجل التاأكد من توازن �سخ�سيته ومدى مالءمتها ملمار�سة 

مهنة الق�ساء.

يف  اجلودة  واعتماد  املوظفني  عدد  يف  الزيادة  خالل  من  ال�سبط  كتابة  جهاز  اإ�سالح     ■
انتقائهم وانتقاء الأجود منهم لتحمل م�سوؤولية رئي�س كتابة ال�سبط.

■   العناية بالتكوين الأ�سا�سي وامل�ستمر للق�ساة وكتاب ال�سبط وم�ساعدي الق�ساء خ�سو�سا 
منهم املحامون واخلرباء واملفو�سون الق�سائيون.

ميكنها  ق�ساة وموظفني حتى  من  الالزمة  والب�رضية  املادية  بالإمكانات  املحاكم   ■   تزويد 
ال�سطالع بالدور املنوط بها على اأح�سن وجه.

■   �رضورة خلق اآليات ناجعة من اأجل تخليق قطاع العدل والعاملني فيه من ق�ساة وحمامني 
وخرباء وموثقني و�سباط ال�رضطة الق�سائية... 

ال�سيا�سية يف هذا التخليق من خالل توعية  ■  �رضورة م�ساهمة املجتمع املدين والأحزاب 
املواطنني بدورهم الفعال الذي يجب اأن يلعبوه يف هذا ال�ساأن. 

 التفكري يف اإحداث اآلية لإ�سالح املحيط النتخابي لأع�ساء املجل�س الأعلى للق�ساء.

وبني  ال�ستعجايل  القريب  املنظور  بني  العدالة  لتاأهيل  الت�سورات  ت�سنيف  ■   يجب 
املنظوراملتو�سط   وذلك تبعا ملا مت التفاق عليه. 

ويف الأخري اأوؤكد على اأن تاأهيل العدالة يقت�سي بال�رضورة تاأهيل كل القطاعات ذات ال�سلة 
بها من تعليم، �سحة، �رضطة، درك، جمارك، … ول ميكن ت�سور جناح هذا الإ�سالح املاأمول 

بدون تفاعل  وتناغم باقي القطاعات مع هذا الختيار.
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مدلول ا�ضتقالل الق�ضاء

 يف البداية يجب حتديد املفهوم احلقيقي ال�صتقالل الق�صاء، ومدلوله اال�صطالحي املتداول 
عامليا ودوليا.

 اإن مفهوم ا�صتقالل القا�صي يختلف يف نظرنا عن ا�صتقالل الق�صاء، ذلك اأنه من املفرو�ض 
التي  بالنزاهة  ع�صويا  ارتباطا  مرتبطة  نظرنا  يف  اال�صتقاللية  وهذه  م�صتقال،  القا�صي  يكون  اأن 
اأن يعرت�صه من موؤثرات خارجية  هي �صلوك ذاتي من جانبه وممار�صة يومية يواجه بها ما ميكن 
ما  بفعل  ي�صارع  يجعله  الذي  اللقاح  مبثابة  فهي  غريزية،  اأو  اأدبية،  اأو  مادية  نوعها  كان  كيفما 
يحتويه من م�صادات قوية كل ما ميكن اأن يوؤثر يف ق�صائه، اأو يعاك�ض ما ميلي عليه �صمريه ويقتنع 
باطمئنان  ونزاهته  ا�صتقالليته  ميار�ض  اأن  ميكنه  حتى  النزيه  امل�صتقل  القا�صي  اأن  اإال  وجدانه،  به 
الق�صاء كمهنة ميار�صها  ا�صتقاللية  له  الدولة ت�صمن  اإرادة �صيا�صية يف  اأن تكون هناك  تام، يجب 
�صمانا فعليا، وبدون هذا ال�صمان الذي تتعهد به الدولة يف د�صتورها ويف ت�رشيعاتها، ال يكون 
موؤمتن يف حياته  الذاتية غري  با�صتقالليته  املت�صبع  القا�صي  و�صيظل  معنى،  اأي  الق�صاء  ال�صتقاللية 

املهنية، ومعر�صا لكل ما ميكن ت�صوره من امل�صايقات التي قد تع�صف به يف كل حلظة وحني20.

الت�رشيعية  ال�صلطتني  عن  م�صتقل  الق�صاء  اأن  على  الد�صتور  ين�ض  اأن  نظرنا  يف  يكفي  فال 
والتنفيذية، بل البد اأن ي�صمن الد�صتور ب�رشيح العبارة هذه اال�صتقاللية، بحيث اأن تلك ال�صمانة 
الد�صتورية هي التي �صتجعل القا�صي امل�صتقل من خالل اأحكامه ومواقفه وت�رشفاته يف ماأمن من 

الأ�صتاذ م�صطفى الرتاب

الرئي�س الأول ملحكمة ال�صتئناف الإدارية بالرباط

ا�ضتقالل الق�ضاء من خالل تفعيل  

دور املجل�س الأعلى للق�ضاء

اإرادة را�صخة  باأن هناك  لنا  �صيتبني  الق�صاء،  ال�صاد�ض حول  امللك حممد  ا�صتقراء عدد من خطب جاللة  20.  ومن خالل 
جلاللته لتحقيق �صمان فعلي ال�صتقاللية الق�صاء، فقد ورد يف خطاب العر�ض ل�صنة 2007 ما يلي: »يتعني على اجلميع 

التجند لتحقيق اإ�صالح �صمويل للق�صاء لتعزيز ا�صتقالله الذي نحن له �صامنون...«. 
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للتزحزح واالنف�صام21، هذا ف�صال عن  القابل  الرا�صخ غري  املبداأ  النيل من هذا  �صاأنه  كل ما من 
ال�رشورة امللحة التي تقت�صي من الد�صتور االرتقاء بالق�صاء اإىل �صلطة بدال من االإبقاء عليه فقط 

كوظيفة اأو مهمة اإ�صدار االأحكام22. 

فحتى يكون ملفهوم ا�صتقالل الق�صاء ببالدنا مدلوله احلقيقي والفعلي نقرتح كم�صاألة اأ�صا�صية اأن 
ين�ض الد�صتور �رشاحة على �صمان ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية عن ال�صلطتني الت�رشيعية والتنفيذية.

ومن اأجل حتديد مفهوم ا�صتقالل الق�صاء بدقة، فاإنه ال يجب اأن يفهم منه اأن القا�صي ال يخ�صع 
يف عمله الذي يقوم به الأي مراقبة اأو م�صاءلة، بحيث اأن هذا اال�صتقالل لي�ض معناه متتيعه بحرية 
ا�صتقالل  يتجلى  بل  ح�صيب23،  وال  رقيب  بدون  وحياتهم  واأموالهم  النا�ض  اأعرا�ض  يف  النظر 
الق�صاء يف كونه ال�صامن الذي يكفل ح�صن �صري العدالة على نحو يحمي حقوق املتقا�صني من 

خالل ق�صاء م�صتقل نزيه وحمايد.

عوائق ا�ضتقالل الق�ضاء

هناك عدة عوائق تقف اأمام التحقيق االأمثل ال�صتقالل الق�صاء ببالدنا، �صنقت�رش على ا�صتعرا�ض 
البع�ض منها واملتمثل اأ�صا�صا يف: تاأليف املجل�ض االأعلى للق�صاء، وتدخل ال�صلطة التنفيذية )وزير 
العدل( يف ولوج مهنة الق�صاء، وتاأديب الق�صاة، وانتدابهم، واإحالتهم اإىل التقاعد... و�صنقدم 
اقرتاحات قد ت�صاهم ولو بقدر ب�صيط يف اإزالة هذه العوائق اأو احلد منها وذلك عند ب�صط كل 

منها على حدة. 

21.   لقد اعتمد موؤمتر االأمم املتحدة ال�صابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني مبادئ اأ�صا�صية ب�صاأن ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية 
اأقرتها يف وقت الحق اجلمعية العامة ) قرار عدد 32/40 بتاريخ 1985/11/29( ومن بني هذه املبادئ والتي لها عالقة 
باملو�صوع، املبداأ االأ�صا�صي االأول الذي ين�ض على ما يلي: » تكفل الدولة ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية وين�ض عليه د�صتور 

البلد اأو قوانينه، ومن واجبات جميع املوؤ�ص�صات احلكومية وغريها احرتام ومراعاة ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية«. 
          وين�ض املبداأ االأ�صا�صي ال�صابع على ما يلي: » ... ولتاأمني اال�صتقالل احلقيقي لل�صلطة الق�صائية عن الفرعني احلكوميني 

)التنفيذي والت�رشيعي( من ال�رشورة مبكان �صمان هذا اال�صتقالل بوا�صطة الد�صتور«.
22. نوؤيد بخ�صو�ض هذه النقطة ما ورد يف الورقة التي اأعدها ذ. عبد ال�صالم العماين.

23.  جاء يف خطاب جاللة امللك مبنا�صبة افتتاح دورة املجل�ض االأعلى للق�صاء يف مار�ض 2002 باأن ا�صتقالل الق�صاء »ال يعد 
امتيازا خموال للقا�صي ليعمل بهواه مبناآى عن كل حما�صبة، بل اإن مبداأ ا�صتقالل الق�صاء يعد باالأحرى قاعدة دميقراطية لكفالة 

ح�صن �صري العدالة و�صمانة د�صتورية حلماية حقوق املتقا�صني وحقا للمواطنني يف االحتماء بق�صاء م�صتقل وحمايد..«. 
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اأول: تاأليف املجل�س الأعلى للق�ضاء 

على  ببالدنا  العدالة  بتاأهيل  واملهتمني  والقانونيني  احلقوقيني  بني جل  اإجماع  �صبه  هناك  اإن 
اأن ع�صوية وزير العدل يف املجل�ض االأعلى للق�صاء كنائب للرئي�ض )جاللة امللك( ت�صكل عرقلة 
كربى يف �صبيل التحقيق الفعلي واالأمثل ملبداأ ا�صتقالل الق�صاء، وهذه العرقلة ال ميكن مقاومتها 
وال احلد من فعالياتها وتاأثرياتها ال�صلبية على امل�صار املهني للق�صاة، اإال اإذا مت تعديل هذا املقت�صى 
الد�صتوري على نحو يزيل هيمنة ال�صلطة التنفيذية على الق�صاة، الأن النيابة عن جاللة امللك يف 
املجل�ض االأعلى للق�صاء متنح وزير العدل �صلطة اأخرى معنوية على الق�صاة،  تعترب وحدها كافية 

الإفراغ مبداأ ا�صتقالل الق�صاء من حمتواه. 

لذا فنحن مع االقرتاح الذي ي�صري يف اجتاه اال�صتعا�صة عن وزير العدل بالرئي�ض االأول للمجل�ض 
االأعلى للنيابة عن رئي�ض املجل�ض االأعلى للق�صاء24، مع �رشورة ا�صتح�صار ما هو مقبل عليه املغرب 
م�صتقبال من حيث االأخذ بنظام ازدواجية الق�صاء، ذلك اأن جاللة امللك حممد ال�صاد�ض، قد �صبق 
له اأن اأعلن باأنه »�صيتم اإحداث جمل�ض دولة يعلو هرم الق�صاء االإداري باملغرب25«، وبالتايل فاإنه 
اإحداث جمل�ض  اأنه بعد  اإيجاد حل د�صتوري لهذه املعادلة ال�صعبة على اعتبار  التفكري يف  يجب 
الدولة، �صي�صتقل الق�صاء االإداري بق�صائه عن الق�صاء العادي ا�صتقالال هيكليا، مما يقت�صي و�صع 
ت�صور لهذه الو�صعية والتي تتجلى يف نظرنا اأن يكون هناك جمل�ض اأعلى للق�صاء خا�ض بالق�صاة 
ت�صكلته  الرتقية، واالنتقال، والتاديب، وتكون  النظر يف و�صعيتهم من حيث  يتوىل  االإداريني، 
مطابقة لت�صكلة املجل�ض االأعلى للق�صاء العادي �صواء من حيث النيابة عن الرئي�ض التي نقرتح اأن 
يتوالها رئي�ض جمل�ض الدولة، اأو من حيث االأع�صاء املنتخبني )4 من املحاكم االإدارية واثنان من 

حماكم اال�صتئناف االإدارية(. 

اأما بخ�صو�ض اإ�صافة فعاليات حقوقية خارج اإطار الق�صاء لع�صوية املجل�ض االأعلى للق�صاء، اأو 
للقيام بدور ا�صت�صاري )كما جاء يف ورقة االأ�صتاذ العماين(، فاإننا نتحفظ يف مقرتح هذا التعديل، 
به  ينفرد  امتياز  وهو  فقط  الق�صاة  من  املذكور  املجل�ض  ت�صكلة  تبقى  اأن  االأف�صل  من  اأنه  ونرى 

املغرب الأنه ي�صكل �صمانة كبرية للق�صاة يجب اأن ال يفقدوه.   

24. نوؤيد ما ورد يف ورقة االأ�صتاذ العماين الذي اقرتح فيها نف�ض املقرتح.
25.  جاء هذا االإعالن يف اخلطاب ال�صامي جلاللة امللك حممد ال�صاد�ض يوم 15 دجنرب 1999 مبنا�صبة افتتاح دورة املجل�ض االأعلى.
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ومن حيث تنظيم عمل املجل�ض االأعلى للق�صاء نقرتح ما يلي:

■   تعديل القانون املنظم لطريقة انتخاب ممثلي ق�صاة حماكم الدرجة االأوىل، وممثلي حماكم 
الدرجة الثانية باملجل�ض االأعلى للق�صاء، وذلك بجعل هذا االنتخاب ت�رشف عليه هيئة 
عليا من الق�صاة  يتم تعيينها من لدن جاللة امللك باقرتاح من الرئي�ض االأول للمجل�ض 

االأعلى )ومن طرف رئي�ض جمل�ض الدولة( كل اأربع �صنوات.

على  للق�صاء  االأعلى  باملجل�ض  الق�صاة  ممثلي  النتخاب  املنظم  القانون  يف  التن�صي�ض      ■
م�صطرة الطعن يف قرار رف�ض الرت�صيح ويف العمليات االنتخابية، وعلى اجلهة الق�صائية 
املوكول لها النظر يف هذه الطعون  والتي نقرتح اأن تكون هي املحكمة االإدارية بالرباط 

على اعتبار اأن االنتخاب يتم على امل�صتوى الوطني. 

على  للق�صاء  االأعلى  باملجل�ض  الق�صاة  ممثلي  النتخاب  املنظم  القانون  يف  ■   التن�صي�ض 
ممار�صة  وبني  بينها  اجلمع  جواز  وعدم  املهمة  لهذه  املنتخبني  االأع�صاء  تفرغ  وجوب 

العمل الق�صائي.

■   اأن يكون عمل املجل�ض االأعلى للق�صاء عمال م�صتمرا وعلى مدار ال�صنة حتى ميكنه النظر 
يف اأي و�صعية يف الوقت املنا�صب بدال من اأن يكون عمله خالل الدورات فقط، ومن مت 

نقرتح حذف املقت�صى القانوين الذي يخول لوزير العدل حق انتداب الق�صاة26. 

ثانيا: ولوج مهنة الق�ضاء

لقد مت تعديل الف�صل اخلام�ض من الظهري ال�رشيف مبثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 �صوال 
الظهري  21 من  املادة  الق�صاء مبقت�صى  لرجال  االأ�صا�صي  بالنظام  املتعلق   )1974 نونرب   11( 1394
القانون  بتنفيذ   )2002 اأكتوبر   03(  1423 رجب  من   25 يف  ال�صادر   1.02.240 رقم  ال�رشيف 
بناء  يتم  الق�صائيني  امللحقني  توظيف  اأ�صبح  بحيث  للق�صاء،  العايل  باملعهد  املتعلق   09.01 رقم 
اإىل  الولوج  مباراة  للم�صاركة يف  املقبولني  للمرت�صحني  االأويل  االنتقاء  ومقايي�ض  اإجراءات  على 
املعهد حتدد بن�ض تنظيمي ي�صدره وزير العدل، ويعني املرت�صحون الناجحون يف املباراة ملحقني 
ق�صائيني بقرار من وزير العدل، ويحدد بن�ض تنظيمي لوزير العدل اأي�صا نظام وكيفية ومدة دورة 

26. الف�صل 57 من النظام االأ�صا�صي لرجال الق�صاء.
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واالإدارات  املحاكم  مبختلف  والتدريب  للق�صاء  العايل  باملعهد  التطبيقية  واالأ�صغال  الدرا�صات 
املركزية )الف�صل 6 من النظام االأ�صا�صي لرجال الق�صاء(27.

العدل هو دور تقريري يف كل ما يهم  باأن دور وزير  القانونية توؤكد  املقت�صيات  فكل هذه 
الرت�صح واإجراء املباراة لولوج مهنة الق�صاء، وبالتايل نالحظ تغييبا كامال لدور املجل�ض االأعلى 

للق�صاء يف ذلك  مما مي�ض ب�صكل مبا�رش با�صتقاللية الق�صاء.

لذا ومن اأجل ال�صعي وراء تاأهيل العدالة يف بالدنا، البد يف نظرنا من اإيالء ولوج مهنة الق�صاء 
االأهمية الق�صوى، على اعتبار اأن هذه املرحلة هي من اأهم املراحل التي جتعل اجلهاز الق�صائي 
جهازا �صليما قويا ال تعرتيه العلل وال النواق�ض اإذا ما مت احلر�ض على الت�صدد يف عدم قبول ولوج 
منح  اإذا  اإال  ذلك  يتاأتى  ولن  وا�صتقامة،  ونزاهة  و�صلوكا  كفاءة  لها  اأهال  كان  من  اإال  املهنة  هذه 
للمجل�ض االأعلى للق�صاء هذا الدور �صواء يف تقدير املوؤهالت العلمية للمرت�صح ملهنة الق�صاء، اأو 

يف التاأكد من مدى مالءمة �صخ�صيته وو�صعه وو�صطه االجتماعي مع هذه املهنة28.

لذا نقرتح يف هذا االإطار ما يلي:

■    اأن يتوىل املجل�ض االأعلى للق�صاء كل ما يهم ولوج مهنة الق�صاء �صواء من حيث تنظيم 
عن  االإعالن  اأو  اإجرائها،  قبل  للمرت�صحني  االأويل  االنتقاء  �رشوط  حتديد  اأو  املباراة، 

نتائجها بدال من وزير العدل؛

■    اأن يعهد للجنة تابعة لنف�ض املجل�ض ت�صم يف ع�صويتها خمت�صون يف الت�صخي�ض النف�صي 
لتقييم  وذلك  املرت�صح،  مع  ال�صفوي(  االمتحان  خالل  )من  مقابلة  اإجراء  �صالحية 
�صخ�صيته، والتاأكد من توازنها ومدى مالءمتها ملمار�صة مهنة الق�صاء، وكذا تقييم ما هو 
م�صمن يف تقرير البحث ال�رشي املعمق املنجز �صابقا من قبل ال�صلطات املخت�صة، مع 

اعتبارا لراأي االإيجابي لهذه اللجنة هو املوؤهل االأ�صا�صي لقبول املرت�صح؛

27.  بعد تخرج امللحقني الق�صائيني من املعهد العايل للق�صاء، حتال مب�صعى من وزارة العدل الئحة الناجحني يف امتحان 
نهاية التدريب اإىل املجل�ض االأعلى للق�صاء ال قرتاح تعيينهم يف �صلك الق�صاء بقت�صى ظهري �رشيف. 

هو  املق�صود  واإمنا  الق�صاء،  ملهنة  للمر�صح  املادية  باحلالة  مرتبط  هو  ما  االجتماعي  الو�صط  اأو  الو�صع  من  نق�صد  28.  ال 
وجوب اأن يكون هذا املرت�صح منتميا الأ�رشة �صليمة يف بنيتها االأخالقية وال�صلوكية بقطع النظر عن اإمكاناتها املادية، 

والذي ال �صك اأن تكون �صخ�صيته اعتبارا لذلك �صخ�صية قوية ومتوازنة وهو ال�صنف الذي يحتاجه الق�صاء.
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بتن�صيق  للق�صاة  وامل�صتمر  االأ�صا�صي  التكوين  على  للق�صاء  االأعلى  املجل�ض  ي�رشف  ■    اأن 
التكوين ي�صكل خرقا  العدل يف هذا  اأن تدخل وزارة  العايل للق�صاء، ذلك  مع املعهد 
وم�صا�صا مببداأ ا�صتقالل الق�صاء، على اعتبار اأن تكوين القا�صي له ارتباط وثيق مبمار�صة 
العمل الق�صائي، كما اأن له عالقة مبا�رشة مع تكوين �صخ�صيته  التي يجب اأن تبنى على 

اأ�ص�ض �صحيحة و�صليمة قوامها الت�صبع باال�صتقاللية وال�صجاعة واجلراأة والتجرد. 

ثالثا: تاأديب الق�ضاة

اإن املقت�صيات القانونية الواردة يف النظام االأ�صا�صي لرجال الق�صاء29، خ�صو�صا منها ما يتعلق 
مب�صطرة تاديب الق�صاة، تعطي لوزير العدل �صلطة وا�صعة يف هذا املجال، مما ينتاب القا�صي وهو 
ميار�ض عمله الق�صائي �صعورا دفينا باخلوف والرهبة اأمام وجود �صلطة تنفيذية)�صلطة وزير العدل( 
ترت�صد اأعماله وت�رشفاته، والتي ميكن اأن تكيفها مبخالفات يتعر�ض القا�صي من خاللها  لعقوبات 
تاأديبية توؤثر ب�صكل مبا�رش على م�صتقبله املهني، ف�صال عن اإمكانية تاأثريها على مردوديته وعطاءاته 
ورمبا حتى على تفكريه ووجدانه -ح�صب قدرة حتمل القا�صي– ويف ذلك م�صا�ض خطري مببداأ 
ا�صتقالل الق�صاء، على اعتبار اأن حتقيق القا�صي للعدالة رهني ب�صعوره باالطمئنان النف�صي، ال مبا 

ميكن اأن يزرع يف نف�صه اخلوف والرهبة والرعب.

 فمن خالل ا�صتقرائنا للنظام االأ�صا�صي لرجال الق�صاء امل�صار اإليه يت�صح لنا ما يلي:

 ■    اإن عقوبات الدرجة االأوىل املن�صو�ض عليها يف الف�صل 59 من هذا النظام30 املتمثلة يف 
االإنذار، التوبيخ، التاأخري عن الرتقي من رتبة اأعلى ال تتجاوز �صنتني، احلذف من الئحة 
االأهلية، هي عقوبات ت�صدر بقرار من وزير العدل بعد ا�صت�صارة املجل�ض االأعلى للق�صاء 
ح�صب الف�صل 66 من نف�ض القانون31، مما يجعل �صلطة التاأديب بني يدي وزير العدل 
بقطع النظر عن ا�صت�صارته للمجل�ض االأعلى للق�صاء بخ�صو�ض تلك العقوبات، مادامت 

ال�صلطة التقريرية هي بيد هذه ال�صلطة دون غريها.

29.   الظهري ال�رشيف رقم 1.74.467 بتاريخ 26 �صوال 1394 )11 نونرب 1974( املن�صور باجلريدة الر�صمية عدد 3237 بتاريخ 
13 نونرب 1974، �ض 3315.       

30.  املعدل مبقت�صى الظهري ال�رشيف مبثابة قانون رقم 1.77.57 بتاريخ 24 رجب 1397 )12 يوليوز 1977( ج ر. عدد 3376 
بتاريخ 13 يوليوز 1977.

31.  وال ت�صدر بظهري �رشيف اإال العقوبات من الدرجة الثانية املتمثلة يف التدحرج من الدرجة، واالإق�صاء املوؤقت عن العمل 
اأو  التلقائي  التقاعد  على  واالإحالة  العائلية،  التعوي�صات  با�صتثناء  مرتب  اأي  من  مع حرمانه  اأ�صهر  �صتة  تتجاوز  ال  ملدة 
االنقطاع عن العمل اإذا مل يكن للقا�صي احلق يف راتب التقاعد، والعزل مع حفظ احلقوق يف التقاعد اأو احلرمان منه.  
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■    ميكن  مبجرد قرار لوزير العدل توقيف قا�ض عن مزاولة مهامه اإذا توبع جنائيا اأو ارتكب 
خطاأ خطريا32.

■    ت�صدر العقوبات التاأديبية املطبقة على امللحقني الق�صائيني املن�صو�ض عليها يف الف�صل 
10 من النظام الأ�صا�صي املذكور من طرف جلنة تتكون من وزير العدل ب�صفته رئي�صا، 
تابعة  اأجهزة  اأي  العدل33،  لوزارة  املركزية  بالإدارة  الأع�صاء فهم م�صوؤولون  باقي  اأما 

اإداريا لوزير العدل.

�صبيل  يف  كبريا  عائقا  ومتثل  الق�صاء،  با�صتقالل  خطريا  م�صا  ت�صكل  املقت�صيات  هذه  اأن  ومبا 
حتقيق هذا املبداأ على اأر�ض الواقع، فاإننا نقرتح ما يلي:

■   اإ�صناد مهمة و�صالحية اإ�صدار العقوبات من الدرجة الأوىل يف حق الق�صاة املن�صو�ض 
عليها يف الف�صل 59 من النظام الأ�صا�صي لرجال الق�صاء للرئي�ض الأول للمجل�ض الأعلى 

بدل من وزير العدل وذلك بعد ا�صت�صارة املجل�ض الأعلى للق�صاء.

املن�صو�ض  القا�صي ب�صفة موؤقتة يف احلالة  اإ�صدار قرار توقيف  ■     اإ�صناد مهمة و�صالحية 
عليها يف الف�صل 62 من النظام الأ�صا�صي املذكور اإىل الرئي�ض الأول للمجل�ض الأعلى 
بعد ا�صت�صارة املجل�ض الأعلى للق�صاء اي�صا، وذلك بدل  من بقاء هذه ال�صالحية موكولة 

اإىل وزير العدل.

الق�صائيني   امللحقني  حق  يف  التاأديبية  العقوبات  باإ�صدار  املكلفة  اللجنة  رئا�صة  ■    اإ�صناد 
للرئي�ض الأول للمجل�ض الأعلى بدل من وزير العدل، مع حذف كل من الكاتب العام 
لوزارة العدل، ومدير ال�صوؤون املدنية، ومدير ال�صوؤون اجلنائية والعفو من ع�صويتها، 
والإبقاء على ع�صوية املدير العام للمعهد العايل للق�صاء، وميكن اأن ي�صاف اإليها اأ�صتاذ اأو 

اأ�صتاذين من املعهد املذكور، وممثل واحد اأو اأكرث عن امللحقني الق�صائيني.

رابعا: انتداب الق�ضاة

ت�صكل املقت�صيات القانونية الواردة يف الف�صل 57 من النظام الأ�صا�صي لرجال الق�صاء، عائقا 
كبريا يف �صبيل حتقيق مبداأ ا�صتقالل الق�صاء، على اعتبار اأن لوزير العدل طبقا لتلك املقت�صيات 
هذه  من  بعمل  للقيام  العامة  النيابة  اأو  التحقيق  اأو  احلكم  ق�صاء  من  �صواء  قا�ض  انتداب  �صلطة 

32. الف�صل 62 من النظام الأ�صا�صي لرجال الق�صاء.
العايل  املعهد  ومدير  والعفو،  اجلنائية  ال�صوؤون  ومدير  املدنية،  ال�صوؤون  ومدير  العدل،  لوزارة  العام  الكاتب  33.  وهم: 

للق�صاء.
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الأعمال ملدة )ثالثة اأ�صهر) مللء فراغ تعاين منه حمكمة من حماكم اململكة، ومن الناحية العملية 
فاإن هذه ال�صالحية املوكولة لوزير العدل –حتى يف حالة عدم ا�صتعماله لها– تعترب �صيفا م�صلطا 
العدل  قيام وزير  يتوقع يف كل حلظة  اإذ  الدوام،  م�صتقرة على  نف�صيته غري  يجعل  القا�صي  على 
باإ�صدار قرار النتداب يف حقه مادام هذا الن�ض القانوين قائما ومل يطله اأي تغيري، وهذا ال�صعور 
بعدم الطمئنان وال�صتقرار النف�صي لدى القا�صي –كيفما كانت درجته واأقدميته–  يوؤكد ب�صكل 
ملمو�ض على م�صا�ض هذا احلق املوكول لوزير العدل مببداأ ا�صتقالل الق�صاء، ف�صال عن اأن بقاء هذه 
ال�صالحية بني يدي ال�صلطة التنفيذية )وزير العدل)  ل يقبلها الق�صاة على الإطالق باعتبار اأنها 
زيادة على م�صا�صها با�صتقاللهم، فاإنها مت�ض اأكرث من ذلك بعفتهم وكرامتهم، ذلك اأن القا�صي 
املنتدب من الناحية العملية غالبا ما يتم اإقراره مبقت�صى تعيني نهائي باملحكمة التي اتتدب اإليها بعد 
انعقاد دورة املجل�ض الأعلى للق�صاء، نظرا لكون وزير العدل يجمع بني �صفتني: �صفة ال�صلطة 
املحاكم  من  حمكمة  ولأي  وحني  وقت  اأي  يف  القا�صي  انتداب  �صالحية  تخوله  التي  الإدارية 
املتواجدة باأي مدينة اأو قرية من مدن وقرى اململكة، وبني �صفته كنائب لرئي�ض املجل�ض الأعلى 
فيها  يكون  ل  حالت  حت�صل  قد  مما  الأوىل،  ال�صفة  مع  الوقت  نف�ض  يف  يبا�رشها  التي  للق�صاء 
ال�صوؤال  بانتداب وانتهت بتعيني، ونطرح معه حينئذ  ابتداأت  التي  القا�صي را�صيا عن و�صعيته 

التايل: اأي عدالة نريد، اإذا انتاب القا�صي �صعور بالإحباط؟

 لذا فاإننا  بخ�صو�ض هذه النقطة  نوؤكد مقرتحنا ال�صابق وهو:

 اأن يكون عمل املجل�ض الأعلى للق�صاء عمال م�صتمرا وعلى مدار ال�صنة حتى ميكنه البت يف 
اأي و�صعية يف الوقت املنا�صب بدل اأن يكون عمله خالل الدورات فقط، ومن مت نقرتح حذف 
باإمكان  اأ�صبح  اإذا  اأنه  ذلك  الق�صاة،  انتداب  حق  العدل  لوزير  يخول  الذي  القانوين  املقت�صى 
املجل�ض الأعلى للق�صاء عقد اجتماعاته با�صتمرار، فلم يعد لالنتداب اأي معنى، وحتى اإذا كانت 
احلاجة تدعو اإىل الإبقاء عليه كاآلية قانونية ميكن ا�صتعمالها عند ال�رشورة، فاإننا نقرتح باأن مينح 

هذا احلق للرئي�ض الأول للمجل�ض الأعلى34.

34.  ورد يف الورقة التي اأعدها  الأ�صتاذ عبد ال�صالم العماين باأن هذه ال�صالحية متنح للمجل�ض الأعلى للق�صاء مع غريها 
من ال�صالحيات التي كانت لوزير العدل، اإل اأننا ل تت�صور باأن يكون النتداب من �صالحية املجل�ض الأعلى للق�صاء، 
لأن تنفيذه يقت�صي ال�رشعة يف الإجناز والتنفيذ، اأما اإذا كان النتداب من �صمن اقرتاحات املجل�ض الأعلى للق�صاء فهو 
يحتاج اإىل م�صادقة اجلناب ال�رشيف عليه، وهذه امل�صطرة يف الواقع ل تكون اإل يف القرارات النهائية ولي�ض املوؤقتة 

كتلك املتعلقة بالنتداب. 
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خام�ضا: اإحالة الق�ضاة اإىل التقاعد

يالحظ اأن املقت�ضيات القانونية املتعلقة باإحالة القا�ضي اإىل التقاعد اأو االنقطاع عن املهام35 
االأخرى  ت�ضكل هي  الق�ضاء،  لرجال  االأ�ضا�ضي  النظام  من    3665 الف�ضل  عليها يف  واملن�ضو�ص 
عائقا يف �ضبيل حتقيق مبداأ ا�ضتقالل الق�ضاء، ذلك اأن هذه ال�ضالحية موكولة اأي�ضا لوزير العدل 
الذي مبقت�ضى قرار ي�ضدره، يحيل القا�ضي اإىل التقاعد، كما ميكنه اأن ميدد حد �ضن التقاعد لهذا 
القا�ضي الذي هو 60 �ضنة ملدة �ضنتني قابلتني للتجديد مرتني ليبلغ حد �ضن التقاعد االأق�ضى 66 
للق�ضاء،  االأعلى  املجل�ص  ا�ضت�ضارة  وبعد  العدل  وزير  باقرتاح من  يتم  التمديد  اأن هذا  اإال  �ضنة، 
االأخرى  هي  مت�ص  العدل(  )وزير  التنفيذية  لل�ضلطة  اأي�ضا  امل�رشع  اأوكلها  التي  ال�ضالحية  وهذه 
اأن ميدد  واإما  التقاعد  اإىل  اأن يحال  اإما  �ضنة   60 يبلغ  الذي  القا�ضي  الق�ضاء، الأن  ا�ضتقاللية  مببداأ 
تقاعده مرة اأو مرتني كل ذلك ح�ضب اإرادة وزير العدل وهذا يوؤثر يف اال�ضتقرار النف�ضي للقا�ضي 

خ�ضو�ضا عند اقرتابه حلد �ضن التقاعد.

37.  تن�ص القاعدة اخلام�ضة من القواعد املذكورة على »اأن الدولة تويل اهتماما خا�ضا ل�رشورة ر�ضد موارد كافية لعمل 
اجلهاز الق�ضائي، وخا�ضة تعيني عدد كاف من الق�ضاة بالن�ضبة لعدد الق�ضايا املدرجة، ومتكني املحاكم من املوظفني 

امل�ضاعدين والتجهيزات املطلوبة، و�ضمان االأمن واالأجور والتعوي�ضات املنا�ضبة للق�ضاة«.  
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 ومن اأجل اإزالة هذا العائق نقرتح ما يلي:

اإدخال تعديل على الف�ضل 65 املذكور وذلك بجعل حد ال�ضن النهائي للتقاعد هو 65 �ضنة 
على  املوافقة  وتتم  ذلك،  يف  رغبته  عن  القا�ضي  اأعرب  اإذا  �ضنة   60 حدود  اإىل  تقلي�ضه  وميكن 

الطلب بقرار ي�ضدره الرئي�ص االأول للمجل�ص االأعلى باقرتاح من املجل�ص االأعلى للق�ضاء.

وامل�ضاحلة حول  االإن�ضاف  هيئة  تو�ضيات  ما جاء يف  اأن  نوؤكد على  الورقة  ويف ختام هذه 
االأ�ضا�ضية  للمبادئ  الفعلي  التطبيق  قواعد  مع  ين�ضجم  ا�ضتقاللها،  وتقوية  العدالة  تاأهيل  �رشورة 
املتعلقة با�ضتقالل الق�ضاء التي اعتمدها املجل�ص االقت�ضادي واالجتماعي يف قراره رقم 60/1986 
 1989 15 دجنرب  بتاريخ   162/44 العامة لالأمم املتحدة يف قرارها رقم  و�ضادقت عليها اجلمعية 
خ�ضو�ضا منها القاعدة اخلام�ضة التي تتحدث عن حتفيز الق�ضاة، ومتكني املحاكم من امل�ضتلزمات 
املادية والب�رشية الالزمة37، ويف هذا ال�ضدد نقرتح اأن تر�ضد ميزانية التجهيز لكل حمكمة يكون 
تبقى  ال  حتى  العامة  للنيابة  بالن�ضبة  امللك  ووكيل  للرئا�ضة،  بالن�ضبة  بال�رشف  االآمر  هو  رئي�ضها 
مبحكمة  الفرعية  للمديرية  اأو  العدل  وزارة  لتبعية  امليزانية  ب�رشف  يتعلق  فيما  خا�ضعة  املحاكم 
اال�ضتئناف التابعة ع�ضويا لالإدارة املركزية لوزارة العدل، هذه املديرية التي تعترب يف نظرنا مظهرا 

�ضلبيا من مظاهر احلجر املفرو�ص على املحاكم والذي يتنافى كلية مع مبداأ ا�ضتقالل الق�ضاء.

ومن جهة اأخرى فاإن اخل�ضا�ص الذي تعاين منه املحاكم من الق�ضاة واملوظفني، يجب معاجلته 
على نحو يكر�ص مبداأ ا�ضتقاللية الق�ضاء وذلك باعتماد معايري الكفايات فيما يتعلق باملوارد الب�رشية 
ذات  االأ�ضناف  على  تتوفر  حمكمة  كل  �ضيجعل  الذي  االأ�ضلوب  وهو  موظفني،  اأو  كانوا  ق�ضاة 
الكفاءات املتميزة من العاملني بها، يختارون ح�ضب احلاجيات من الكفايات املتطلبة، هذا ف�ضال 
عن �رشورة اإ�رشاك امل�ضوؤولني الق�ضائيني باآرائهم ومقرتحاتهم من قبل املجل�ص االأعلى للق�ضاء عند 

تعيني ونقل الق�ضاة، اأو من قبل املديرية املخت�ضة بوزارة العدل بالن�ضبة لتعيني ونقل املوظفني. 

الأ�ستاذ عبد الكبري طبيح

نظرة حول النقا�ص الدائر بخ�سو�ص مفهوم ا�ستقالل 

الق�ساء يف بع�ص الدول الدميوقراطية 
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ا�ضمحوا يل بدء باأن ا�ضكرك املجل�ص اال�ضت�ضاري حلقوق االإن�ضان رئي�ضا واأع�ضاء على تنظيم 
هذا اليوم الدرا�ضي حول ق�ضية مركزية لبناء كل دولة تريد اأن ترقى اإىل م�ضاف دولة احلق والقانون 

وهي ق�ضية العدالة يف بالدنا.

واعتقد اأنه من املفيد االإ�ضارة، اأوال، اإىل كون كل املداخالت حول اإ�ضكالية العدالة يف املغرب 
ترتجم احل�ص الوطني العايل، والرغبة اخلالقة يف اإبداع االأفكار اجلديدة الكفيلة بتح�ضني مهمة 

القا�ضي ودوره عندما ي�ضدر حكما يف نزاع معرو�ص عليه بحكم مهامه.

ومن املفيد االإ�ضارة، ثانيا، ان النقا�ص وجتادب االآراء واالأفكار واملواقف حول ا�ضكالية ا�ضتقالل 
الق�ضاء هو نقا�ص غري م�ضموح به اإال يف الدول التي توؤمن بالدميوقراطية وتومن بدولة املوؤ�ض�ضات.

وعندما يد�ضن هذا املجل�ص املوقر فتح نقا�ص حول ا�ضتقالل الق�ضاء من منظور اخلال�ضات 
التي انتهت اإليها هيئة االإن�ضاف وامل�ضاحلة، فاإن ذلك التد�ضني هو اعالن وا�ضح على فتح النقا�ص 

الوطني حول ق�ضية تعترب، كما كانت يف ال�ضابق، اأم الق�ضايا واأم ا�ضكاالت املجتمعية.

ومن املفيد اال�ضارة، ثالثا، اأن معاجلة هذه اال�ضكالية ال ت�ضتقيم، اأي ال تكون لها نتائج، اإال اإدا 
ما وفقنا يف اختيار املقاربة ال�ضحيحة التي متكن من فهم حقيقي لال�ضكالية فهما جمتمعيا وفهما 
�ضيا�ضيا وفهما �ضياقيا اأي فهم يف قلب املتغريات الذي يعرفها املجتمع املغربي. اإن ذاك �ضي�ضهل 

عليها ابتكار احللول املالئمة.

اأما املقاربة االوحادية البعد املعتمدة، فقط، على ن�ضية الف�ضول، والتي لها اهميتها ال حمالة، 
اإىل  اأن تقدم احللول التي من �ضاأنها الو�ضول  قد ال تقدم فهما �ضحيحا لال�ضكالية، وباالأحرى 

الغايات املرجوة.

لذا، يف تقدير املتوا�ضع، فاإن التعاطي مع ا�ضكالية ا�ضتقالل الق�ضاء من املفرو�ص اأن تو�ضع، 
اأي اال�ضكالية ولي�ص موؤ�ض�ضة الق�ضاء، يف ال�ضياق التاريخي الذي جعل املواطن ينتبه اإىل اأن اجلهة 
املوؤهلة الإن�ضافه مل تن�ضفه، وتاأكد ان �ضبب عدم االن�ضاف ذاك مل تكن ب�ضبب خ�ضومه له مع 

القا�ضي، واإمنا ال�ضبب هو اأن موؤ�ض�ضة الق�ضاء مل تكن حرة وم�ضتقلة فيما ق�ضت له.

ولئن كان هذا الهم وهذه املاأخذ لي�ضت وليدة اللحظة احلالية ملغرب اليوم، واإمنا انربى الإثارة 
االنتباه اليها يف قلب الزمن الذي اأ�ضحى يو�ضف ب�ضنوات اجلمر اأ�ضخا�ص �ضيا�ضيون وهياأت حقوقية 

ومهنية، التي جعلت يف ندواتها واجتماعاتها ق�ضية الدفاع عن ا�ضتقالل الق�ضاء ق�ضيتها االأوىل.
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غري اأن االهتمام �ضياأخذ بعد اآخر يف هذا اليوم الدرا�ضي الذي ي�رشف عليه هذا املجل�ص املوقر 
الذي ا�ضتطاع ان يرفع من وثرية التطور الدميوقراطي ووثرية احرتام حقوق االإن�ضان والتعريف 

بها وجعلها يف قلب الثقافة اليومية للدولة �ضيا�ضيا وقنونيا وتدبرييا.

ان معاجلة اإ�ضكالية ا�ضتقالل الق�ضاء تقت�ضي االجابة، اأوال، على �ضوؤال مركزي يتلخ�ص فيما يلي: 

ما هو موقع موؤ�ض�ضة الق�ضاء يف هيكلية الدولة الع�رشية الدميوقراطية؟  وينتج عن اجلواب 
على هذا ال�ضوؤال �ضوؤال اآخر. ما هو دور الق�ضاء يف الدولة الع�رشية الدميوقراطية؟. ما هو موقع 

ودور موؤ�ض�ضة الق�ضاء يف هيكلة الدولة الع�رشية الدميقراطية؟

كما اأ�رشت اإىل ذلك اأعاله، فاإن االهتمام مبوؤ�ض�ضة الق�ضاء وجودا وتنظيما وا�ضتقالال، هو �ضاأن 
لتواكب  املوؤ�ض�ضة واإىل تطويرها  اإىل حت�ضني دور هذه  الدميوقراطية احلديثة، يرمي  يومي للدول 

التحوالت التي يعرفها املجتمع التي هي جزء منه.

وهو، اأي االهتمام، بالتبع لذلك �ضاأن غائب يف الدول التي ال تعترب اأي قيمة اأو اهتمام الحرتام 
حقوق االإن�ضان وبناء دولة احلق والقانون.

واإن كان من دليل ميكن تقدميه على هذا املوقف، هو ما �رشح به الوكيل العام ال�رشيف ملجل�ص 
النق�ص الفرن�ضي ال�ضيد Jean François Bugelin الذي قال يف اإحدى الندوات: 

Pour clarifier les idées et bien cerner le sujet, je voudrais dire d’abord ce que 
est cette justice dont je vais vous entretenir et quels sont la nature et les degrés 
de son indépendance. Nous verrons ensuite ce qui est améliorable dans nos 
institutions pour rendre l’action judiciaire plus crédible.

عندما ن�ضمع �ضخ�ضية توجد على اأعلى الهرم الق�ضائي لدولة ا�ض�ضت حلقوق االإن�ضان وملبادئ 
دولة احلق والقانون تفهم ان ا�ضكالية ا�ضتقالل الق�ضاء، اأو ا�ضكالية الق�ضاء ب�ضفة عامة لي�ضت لها 
التجديد والتطوير وهي هم يومي تتحكم فيه  حلول ن�ضية قطعة، وامنا حلولها هي يف دينامية 

عدة متغريات.

اإن اأح�ضن حل نقدمه للدفع بتح�ضني الق�ضاء، هو الفتح امل�ضتمر للنقا�ص حوله واإبداع االأفكار 
املوؤ�ض�ضة يف  لو�ضع هذه  القانونية  املجتمعية وال�ضيا�ضية وبالتايل  الو�ضائل  بتقدمي اح�ضن  الكفيلة 

املكان الذي يوؤهلها للقيام بدورها بدون اأي تاأثري ال خارجي وال ذاتي.

لكن، ويف عمق هذا النقا�ص وهذا الفهم لالإ�ضكالية، ال بد اأن ن�ضتح�رش حاالت مادية حدثت يف 
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دول عريقة يف الدميوقراطية من اأجل مالم�ضة كيف عوجلت ا�ضكالية التعامل مع ا�ضتقالل الق�ضاء.

فعندما يتعر�ص هذا اال�ضتقالل لتاأثري معني، علما، وكما �ضاأحاول تف�ضيلية فما بعد، اإن التاأثري 
اأكرث  اآخر  تدخل  هناك  املتقا�ضني، ولكن  من  اأو  التنفيذية  ال�ضلطة  من  دائما  لي�ص  الق�ضاء،  على 
الهياآت واجلهات املوؤهلة  الت�رشيعية يف �ضنها للقوانني، وهناك تدخل  ال�ضلطة  تعقيدا هو تدخل 

لتف�ضري القانون الذي تعترب كذلك تدخلها موؤثرا يف ا�ضتقالل الق�ضاء.

فعندما ناأخذ مثال موقف املحكمة العليا يف اأمرييكا التي رف�ضت اإعتبار �ضجناء كوانتنامو �ضجناء 
حرب اأو �ضجناء عاديني ي�ضتفيدون من القوانني اجلاري بها العمل يف امريكا واأعطت، بالتبع لذلك، 
�رشعية لتطبيق ن�ص �ضنه وزير الدفاع ووقع عليه رئي�ص الدولة حتت ا�ضم »Patriotique acte«. األي�ص 

هذا تدخل ال�ضلطة التنفيذية يف �ضلطة الق�ضاء؟.

 وعندما ناأخذ مثال ت�ضويت الربملان االجنيليزي على قانون يعطي احلق لل�رشطة لل�رشطة يف 
االحتفاظ ببع�ص املعتقلني عدة �ضهور بدون حماكمة. األي�ص هذا تدخال لل�ضلطة التنفيذية والت�رشيعية 

يف ا�ضتقالل الق�ضاء؟. 

وعندما ي�ضتدعى الربملان الفرن�ضي قا�ضيا للتحقيق لي�ضاأله حول قرار احالة ا�ضدره يتعلق بعدة 
متهمني حوكموا من بعد بالرباءة.األي�ص هذا تدخل لل�ضلطة الت�رشيعية يف ا�ضتقالل الق�ضاء؟

وللتذكري اأ�ضري اإىل اأن رئي�ص اللجنة يف الربملان الفرن�ضي التي ا�ضتمعت للقا�ضي املذكور ووعيا 
منه مبا �ضيقوم به، بداأ كالمه بتربير تدخل ال�ضلطة الت�رشيعية يف �ضلطة الق�ضاء، عندما توجه لقا�ضي 
طابنا  لهذا  الفرن�ضي  ال�ضعب  اأمثل  واأنا  الفرن�ضي  ال�ضعب  با�ضم  »انت حتكم  بالقول:  بالتحقيق 

اال�ضتماع اليك يف هذا الربملان«.

العام  الوكيل  اأجل ان تطلب من  الفرن�ضي من  العدل  العام على وزير  الراأ�ص  وعندما يظغط 
للجمهورية ان ي�ضتاأنف حكما بطالق زوجني بالرغم من قبول هذين االأخريين لذلك احلكم، 
وي�ضطر، ح�ضب بع�ص املعلومات، الوكيل العام للجمهورية اىل ان ي�ضت�ضدر امرا ا�ضتعجاليا ميكنه 

من مبا�رشة الطعن. األي�ص هذا تدخال يف ا�ضتقالل الق�ضاء؟

 وعندما يقدم بريلي�ضكوين قانونا للربملان بعدما جنح يف االنتخابات من اأجل �ضن قاعدة يوقف 
بها املتابعات اجلاري. األي�ص هذا تدخال يف ا�ضتقالل الق�ضاء؟

  اإن الغاية من ا�ضتح�ضار هذه االمثلة الواقعية يف بلدان ال نقا�ص حول طبيعتها الدميقراطية ال 
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يرمي اإىل تربير تدخل ال�ضلطة التنفيذية اأو ال�ضلطة الت�رشيعية يف الق�ضاء يف بالدنا واإمنا الغاية هي 
اإ�ضكالية ا�ضتقالل الق�ضاء، لي�ص  تاأكيد اخلال�ضة التي مت التعبري عنها فيما �ضبّق، من كون معاجلة 
معاجلة ن�ضية اأي ال يكفي فيها تغيري بع�ص الف�ضول، اأو تغيري اإ�ضناد بع�ص املهام، واإمنا هي اإ�ضكالية 
جمتمعية مرتبطة بدمينامية التطور الدميقراطي تتداخل يف اجلواب عليها عدة متغريات وحتكمها 
عدة منطلقات، ومن �ضاأن تغييبها البقاء يف نف�ص املكان بالرغم عن ال�ضعور باحلركة. ويف هذا 

ال�ضياق قال دكول رئي�ص الدولة الفرن�ضة �ضابقا: 
Il doit être évidement entendu que l’autorité indivisible de l’Etat est confié 
toute entière au Président par le peuple qu’il a élu, qu’il n’en existe aucune 
autre, ni ministérielle, ni militaire, ni judiciaire qui ne soit confiée et maintenue 
par lui.

ننهي  ال  واأن  ومتغرياته،  املجتمع  اأبعاد  ياأخذ  اأن  يجب  الق�ضاء  دور  فهم  اأن  يتنب  وهكذا، 
اال�ضكال يف تدبريات ال تاأخذ االإ�ضكال من عمقه.

ال�ضاأن  تدبري  ن�ضق  الدميقراطية هو منخرط يف  الع�رشية  الدولة  الق�ضاء يف  اأن  �ضبق  مما  وينتج 
العام وانخراطه مت�ضق مع االعتبارات املجتمعية، كما توؤكد ذلك جتارب جمتمعات اأكرث عراقة 
يف الدميقراطية، والتي تدفع اإىل �رشورة اإنخراط الق�ضاء يف نف�ص ن�ضق اإهتمام الدولة الرامي اإىل 

التطور والتنمية واإن ال تكون خارج هذا الن�ضق.

اإن هذا االحرتاز اليتناق�ص مع �ضلطة حقيقية للق�ضاء واإ�ضتقالل ميكنه، لي�ص فقط من  لكن، 
التحلل من ثقل ال�ضلطة التنفيذية وثقل املوؤثرات االأخرى، واإمنا ميكنه من اإ�ضدار اأحكام ي�ضعر باأنه 

وحده م�ضوؤوال عنها وي�ضعر معه املتقا�ضني اإن م�ضدرها هو من يتقا�ضون معه.

ومن االأ�ضئلة الكربى التي تعرت�ص اأي تفكري ملم با�ضكالية ا�ضتقالل الق�ضاء هو ما يتعلق باعتبار 
الت�ضاوؤل  هذا  على  اجلواب  اإن  الت�رشيعية.  وال�ضلطة  التنفيذية  ال�ضلطة  مثل  مثلها  �ضلطة،  الق�ضاء 
لي�ص جوابا ب�ضيط واإمنا هو جواب مركب. ذلك اإن القواعد الد�ضتورية املعمول بها يف الدول 

الدميوقراطية تفر�ص وتق�ضي باأن يكون لكل �ضلطة اأعلى تراقبها.

ال�ضبل  على  نبحث  اأن  منا  ي�ضتلزم  الق�ضاء  على  �ضلطة  �ضفة  باإ�ضفاء  الدائمة  مطالبتنا  واإن 
والو�ضائل التي متكننا من و�ضع اآليات يف حجم مهام هذه املوؤ�ض�ضة. وال�ضوؤال هو من هي هذه 
هذا  على  الرد  جمال  ويف  الق�ضاء.  موؤ�ض�ضة  وتتبع  مبراقبة  للقيام  �ضتوؤهل  التي  اجلهة  اأو  ال�ضلطة 
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االإ�ضكال يقول الوكيل العام ال�رشيف مبجل�ص النق�ص الفرن�ضي مايلي: 
Mais pour devenir pouvoir, la Justice se doit de recevoir un contrôle 
permanent de celui au nom duquel elle agit, c’est-à-dire le peuple français, 
l’organe majeur du gouvernement de la justice deviendra le conseil supérieur 
de magistrature dont la composition et le recrutement devront, à coup sur, être 
largement repensés. La magistrature ne devra y être représentée que de façon 
minoritaire afin d’y laisser la plus large place possible à des personnalités 
éluées, non pas au suffrage universel, mais par un corps électorale restreint 
suffisamment représentatif des grandes tendances du corps sociale.

واأن هذا الفهم الذي تبناه التعديل االأخري للد�ضتور الفرن�ضي الذي مت الت�ضويت عليه يف يوليوز 
2008 اإذ اأ�ضبح الف�ضل 65 من الد�ضتور الفرن�ضي ين�ص على ما يلي: 

L’article 65 de la constitution est ainsi rédigé :  

« Art.65 le conseil supérieur de la magistrature comprend une formation 
compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à 
l’égard des magistrats du parquet.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée 
par le premier président de la Cour de Cassation. Elle comprend, en outre 
cinq  magistrats du siège et un magistrat du parquet un Conseiller d’Etat 
désigné par le Conseil d’Etat. Un avocat ainsi que six personnalités qualifiées 
qui n’appartiennent ni au parlement ni à l’ordre Judiciaire ni à l’ordre 
administratif. Le Président de la République le Président de l’Assemblé 
nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités 
qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable 
aux nominations effectuées par le président de chaque assemblée du parlement 
sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de 
l’assemblée intéressée.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par 
le procureur général prés la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq 
magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’Etat. 
L’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnées au deuxième alinéa.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard 
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des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des 
magistrats du siège à la Cour de cassation pour celles de premier président de 
Cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les 
autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conformes.

«La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard 
des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent 
les magistrats du parquet.

«La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard 
des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats 
du siège. Elle comprend alors. Outre les membres visés au deuxième alinéa 
le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des 
magistrats du parquet.

«La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard 
des magistrats du parquet donne son avis sur les sanction disciplinaires qui les 
concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa 
le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des 
magistrats du siège.

Le conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour 
répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la république au 
titre de l’article 64. Il se prononce dans la même formation, sur les questions  
relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au 
fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice, la formation 
plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième 
alinéa. Trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa. 
Ainsi que le conseiller d’Etat. L’avocat et les six personnalités qualifiées 
mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de 
la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général prés cette cour.

« Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer au 
séance des formation du conseil supérieur de la magistrature. 

« Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable 
dans les conditions fixées par une loi organique.
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«La loi organique détermine des conditions d’application du présent article ».

ويتبني من كل ما �ضبق اأنه من املفيد اأن ن�ضع النقا�ص حول اإ�ضكالية اإ�ضتقاللية الق�ضاء يف املغرب 
يف حميطه العام، حتى نتمكن عندما نريد معاجلتها اأن ن�ضتح�رش جتارب دول دميقراطية اأخرى.

مهمة  ميار�ضون  الذين  وافر  بقدر  فيه،  ي�ضاهم  اأن  بد  ال  الق�ضاء  اإ�ضتقالل  فاإن  تقديري،  ويف 
اإ�ضتقالل  الإ�ضكالية  اأوال،  هم  يقدموه،  الذي  الفهم  حول  بينهم،  فيما  يتناق�ضوا  واأن  الق�ضاء، 
الق�ضاء. وعلى املجتمع ال�ضيا�ضي اأن يواكب هذا النقا�ص واأن يقدم الو�ضائل الت�رشيعية والتنظمية 

الكفيلة بو�ضع ظوابط حتظى باإتفاق اجلميع وتقدم احللول املالئمة والناجعة.

على  مبنية  دولة  هي  التي  الدميقراطية  الع�رشية  الدولة  يف  الق�ضاء  دور  اإىل  ن�ضل  هذا  ومن 
املوؤ�ض�ضات وعلى توزيع االأدوار واملهام بينها يف اإطار التكامل والتن�ضيق واإحرتام الرتاتبية.

والدولة الع�رشية الدميقراطية هي االألية لتوفري التنمية، �ضاء كانت ب�رشية اأو اإقت�ضادية اأو جمتمعية، 
والرخاء واالأمن جلمع اأفراد املجتمع. اإذ هذا النمط من احلكم هو اخر ما اأبدعه الفكر ال�ضيا�ضي 

الراهن، بغ�ص النظر عن بع�ص ما قد تعتربه �ضلبية من ال�ضلبيات.

وجماعات  اأفرادا  املوؤ�ض�ضات  هذه  بني  للتوازن  ك�ضابط  الق�ضاء  دور  يربز  املنطق  هذا  ومن 
�ضامنا للحقوق وحمددا للم�ضوؤوليات ومنطلقا من توافقات املجتمع املرتجمة بن�ضو�ص القانون 

الذي تقرتحه ل�ضلطة التنفيذية وتوافق عليها ال�ضلط الت�رشيعية.

لكن هذا الدور الذي نريده للق�ضاء املغربي هو غري ما عليه االأمر حاال، اإذ اأن الفكر الذي نظر 
للعالقة بني ال�ضلطة الق�ضائية وال�ضلطة التنفيذية هو فكر ال تخرج عن الذي اأ�ض�ص للقواعد التي 

تنظم عالقة الق�ضاء  بال�ضلطة التنفيذية.

   CRISTINE DERENNEجاكوب دورين  كري�ضيتني  ال�ضيدة  تقول  االجتاه،  نف�ص  ويف 
 JACOBS وهي حمامية واأ�ضتاذة بكلية احلقوق بليج ببلجيكا، ان وزير العدل ال ميكنه اأن يحل حمل 
النيابة العامة يف حتريك املتابعة، وان تقاليد االإ�ضتقالية هذه و�ضلت اإىل حد منازعة وزير العدل 
يف حقه يف و�ضع خطوط لل�ضيا�ضة اجلنائية على اإعتبار اأنها �ضيا�ضة ق�ضائية تدخل يف اإخت�ضا�ص 

ال�ضلطة الق�ضائية ولي�ص ال�ضلطة احلكومية.

غري اأنه مع التحوالت التي �ضيعرفها العامل بعد �ضقوط االإحتاد ال�ضوفياتي وحتكم قطب واحد 
يف ال�ضيا�ضة الدولية �ضتطفو على ال�ضطح ظاهرة عنف جديدة �ضيطلق عليها ظاهرة »االإرهاب«. 
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قانوين  ن�ضق  �ضياغة  اإعادة  على  الظاهرة،  هذه  �ضتحدثه  الذي  التاأثري  مدى  �ضيالحظ  وهكذا 
موؤ�ض�ضاتي جديد يف اإجتاه التقلي�ص من جمال تدخل ال�ضلطة الق�ضائية ويف اإجتاه تدعيم ال�ضلطة التنفيذية.

املتعلق   1990 ابريل   30 الربملانية املوؤرخ يف  التحقيق  ال�ضيد Crestine ان تقرير جلنة  وتقول 
باالرهاب واجلرمية املنظمة قدم نظرة جديدة ونقدية ب�ضفة خا�ضة للو�ضعية احلالية معاينا اإنعدام 

وجود �ضيا�ضة جنائية حقيقية وغياب املراقبة على عمل النيابة العامة.

م�ضوؤولية  من  هي  واملتابعة  باالأبحاث  املتعلقة  العامة  ال�ضيا�ضة  اأن  اإىل  خل�ضت  اللجنة  واأن 
احلكومة وعلى اخل�ضو�ص من م�ضوؤولية وزير العدل، والتي يجب اأن تكون مراقبة من قبل الربملان 
وعلى وزير العدل انطالقا من توجهات عامة ان يحدد للنيابة العامة اخلطوط املوجهة لل�ضيا�ضة 
املوجهة  بينما تطبق هذه اخلطوط  الربملان  اأمام  ال�ضيا�ضية لذلك  امل�ضوؤولية  يتحمل  اجلنائية، واأنه 
يرجع اإىل النيابة العامة التي اأعطاها القانون مهمة حتريك املتابعات بينما وزير العدل يراقب ح�ضن 

تطبيق تلك التوجيهات.

بل وحتى اخلال�ضات  ال�ضابق،  النقا�ص  نف�ص م�ضمون  اأن  �ضنالحظ  اأملانيا  اإىل  ننتقل  وعندما 
التي اإنتهت اإليها تكون مت�ضابهة. اإذ يقول الربوفي�ضور هايك جانك HEIK JUNG وهو اأ�ضتاذ 
تتعلق  بتعليمات  تتو�ضل  اأن  ميكن  العامة  النيابة  »اإن  باأملانيا:  احلقوق  كلية  يف  اجلنائي  للقانون 

بالتعامل اخلا�ص مع ق�ضية ما؛

»وكذا ال�ضيا�ضة اجلنائية العامة. هذه التعليمات ميكن اأن تكون داخلية كما ميكن اأن تكون 
خارجية �ضادرة عن وزير العدل.

وعندما نطلع على التقرير الذي اأجنزه املجل�ص الوطني الفرن�ضي للربملان املوؤرخ يف 18 يونيو 
حول  تدور  العدل  وزير  اإىل  تو�ضيات  قدمت   TRUCHE جلنة  اأن  اإىل  اأ�ضار  اأنه  نالحظ   1999
اال�ضكالية التي حتت ب�ضددها، اإذ جاء يف تلك التوجهات: »وزير العدل هو الذي يحدد علنيا 
التوجهات العامة ل�ضيا�ضة الدعوى العمومية؛ ولكن ال ميكنه اإعطاء تعليمات للوكالء العامني يف 
ق�ضايا خا�ضة لكنه ميكنه التحاور »Peut Dialoguer« معهم بخ�ضو�ص هذه امللفات كما، ميكنه 

اللجوء اإىل جميع االأجهزة الق�ضائية واأن يبلغها مالحظاته عن طريق قا�ضي اأو حمام عام«.

كما نقراأ يف تقرير جلنة القوانني اأنه من امل�رشوع وال�رشوري اأن احلكومة، حتت مراقبة الربملان، 
حتدد املبادئ املوجهة لل�ضيا�ضة اجلنائية، واأن وزير العدل يخرب النيابة العامة بهذه التوجهات قبل 

العمل على تنظيمها.
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وهكذا نالحظ اأن خال�ضة النقا�ص القائم حول من هي اجلهة املوؤهلة لو�ضع ال�ضيا�ضة اجلنائية 
هل هي ال�ضلط التنفيذية اأو ال�ضلطة الق�ضائية، قد ح�ضم لفائدة ال�ضلطة االأوىل.

املواكبة  يعتمد  متقدم  منظور  من  وامنا  التفيذية  لل�ضلطة  الق�ضاء  تبعية  منظور  من  لي�ص  لكن 
وامل�ضاحبة لعمل الق�ضاء دون التدخل ال�ضافر يف مهامه وباحرتام تام لقراراته.

مبداأ  املبدئي حول  االتفاق  اىل  ي�ضتند  املواجهة  التوجه يف هذه  �ضبب جناح هذا  اأن  ويظهر 
ال�رشعية اي حول ان م�ضدر ال�ضيادة الذي هو االأمة.

واإذا كانت احلكومة يف الدول الدميقراطية هي املمثلة لالأغلبية الربملانية واأن الربملان هو املمثل 
االأفراد املجتمع، فاإنه من املنطقي اأن تتحمل احلكومة م�ضوؤولية و�ضع ال�ضيا�ضة العدلية واجلنائية 

ليمكن حما�ضبتها عليها اأمام ممثلي ذلك ال�ضعب.

ملوقع  نظرتهم  القانون عن  فيه رجال  يعرب  الذي  امل�ضتوى  اأي  م�ضتوى حقوقي �رشف  ويف 
وال�ضامنة  واملبدئية  العاملية  احلقوقية  املبادئ  من  انطالقا  الدميوقراطية  الدولة  يف  الق�ضاء  ودور 
حلقوق االإن�ضان املتعارف عليها واملقبولة دوليا نقتطف الفقرة التالية والواردة يف ال�ضفحة 86 

من كتاب La Justice et ses institutions والتي ورد فيها ما يلي: 
Controverse autour de l’indépendance / l’indépendance de la magistrature 
fait l’objet depuis longtemps d’un examen critique, qui est actuellement 
l’un des aspects de la remise en cause contemporaine de la justice dans son 
ensemble et de la société elle-même.

On en dénonce le caractère partiel : dans l’ordre judiciaire,  l’indépendance 
constitutionnellement affirmée (art.64) de l’autorité judicaire est restreinte aux 
juges du siège ; les magistrats du parquet  qui représentent le Gouvernement 
auprès des juridictions comportant représentant du ministère public sont au 
contraire placés dans une dépendance hiérarchique par rapport au ministre 
de la Justice. Leurs garanties disciplinaires son très faible et ils ne sont pas 
couverts par l’inamovibilité. Sans doute leur dignité est-elle sauvegardée par 
la possibilité qui leur est juridiquement personnelle différente de la position 
que le ministre à pu leur enjoindre de prendre dans leur « réquisitions » écrites 
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déposées sur ordre, mais il faut une force de caractère exceptionnelle pour 
prendre oralement le contre-pied des réquisitions c’est-à-dire des conclusions 
présentées au tribunal au nom du Gouvernement.

كما نقراأ يف ال�ضفحة 87 من نف�ص الكتاب ما يلي: 
On peut ajouter que l’indépendance du juge doit exister aussi à l’égard des 
contraintes plus ou moins diffuses de son milieu social, et même de ses 
engagements personnels. C’est là davantage une affaire de caractère que de 
droit, on doit observer, en outre que les possibilités effectives de résistance 
du juge aux pressions que l’exécutif pourrait être tenté d’exercer sur lui 
exceptionnellement -car l’immense majorité des affaires ni sont même pas de 
nature à susciter l’intérêt du Gouvernement- sort renforcées par l’existence 
d’un syndicalisme chez les juges. Dans quelques situations où des pressions 
semblaient avoir été indirectement exercées sur des magistrats, les garanties 
juridiques ont vu leur effet considérablement accru par la mobilisation 
syndicale de l’opinion publique, sensible à juste titre à l’indépendance de la 
magistrature, dont elle est socialement la garantie.

هذه، ب�ضفة عامة، واأكيد اأنها غري كاملة، ال�ضمات العامة لالأفكار التي يتم التداول ب�ضاأنها 
عند تناول مو�ضوع ا�ضتقالل الق�ضاء، كاأ�ضكال مالزم ملرحلة انتقال اأي جمتمع نحو جمتمع مفتوح 

وجمتمع دميقراطي حداثي.

ويف اخلال�ضة ميكن ان نعترب ان �ضالح الق�ضاء هو دينامية يومية متجددة يتعني اعتماد التدرج 
وامل�ضاحبة والنقا�ص واحلوار املفتوح كاآليات الجناح عملية االإ�ضالح.       

االأ�ضتاذان اإدري�ص بلمحجوب38
                        وم�ضطفى الرتاب

اقرتاحات حول تاأهيل العدالة وتقوية ا�ستقاللها

38.  انظر املداخلة حتت عنوان »م�ضتلزمات تاأهيل العدالة وتقوية ا�ضتقاللها« التي قدمها خالل ندوة »اإ�ضالح ال�ضلطة 
من�ضورات   ،98-72 �ص.   ،2012 مار�ص  بالرباط يف  املنعقدة  الدولية«  واملعايري  اجلديد  الد�ضتور  �ضوء  الق�ضائية يف 

املجل�ص الوطني حلقوق االإن�ضان. 
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بناء على التوجيهات امللكية ال�ضامية الرامية اإىل تعزيز ا�ضتقالل الق�ضاء وتخليقه من اأجل توفري 
مناخ الثقة واالأمن الق�ضائي. 

ا�ضتقاللها  وتقوية  العدالة  تاأهيل  تروم  التي  وامل�ضاحلة  االإن�ضاف  هيئة  تو�ضيات  على  وبناء 
وذلك من خالل:

1. اإ�ضالح املنظومة الق�ضائية من الوجهة الد�ضتورية؛

2. اإ�ضالح املجل�ص االأعلى للق�ضاء؛

3. مراجعة القوانني؛

4. مراجعة ال�ضيا�ضة اجلنائية يف باب املتابعة والعقاب؛

5. التكوين واإعادة التكوين؛

عدد  من  والرفع  وللمحاكم،  العدل  ملوظفي  املخ�ض�ضة  املالية  االعتمادات  يف  6.  الزيادة 
العاملني يف اجلهاز الق�ضائي من ق�ضاة وموظفني؛

7.  التاأهيل واإعادة النظر يف جمموع الهياكل التي تنظم م�ضاعدي الق�ضاء )حمامون، موثقون، 
عدول، خرباء، تراجمة، مفو�ضون ق�ضائيون...(.

وانطالقا من االآراء املتبادلة املقدمة من لدن اأع�ضاء من املجل�ص اال�ضت�ضاري حلقوق االإن�ضان، 
واالأكادميني، والق�ضاة، واملحامني، واأوراق العمل املقدمة من قبل بع�ضهم يف اللقاءات املغلقة 
اأجل تفعيل  2008 من  12 يوليوز2008 و05 و19 و25 �ضتنرب  اأيام  التي نظمها املجل�ص املذكور 
تو�ضيات هيئة االإن�ضاف وامل�ضاحلة امل�ضار اإىل م�ضمونها اأعاله؛ فقد اأ�ضفرت هذه اللقاءات عن 

ح�ضول توافق حول اإبداء االقرتاحات التالية:

املتعلقة                             اجلل�ضات  يف  يح�رش  ال  اأنه  اإال  بفرن�ضا،  للق�ضاء  االأعلى  املجل�ص  ت�ضكيلة  �ضمن  العدل  وزير  39.  يوجد 
بتاأديب الق�ضاة. 

40.  لقد اأكد جاللة امللك يف خطابه ال�ضامي يوم 15 دجنرب 1999 مبنا�ضبة افتتاح دورة املجل�ص االأعلى للق�ضاء بعد اأن حتدث جاللته 
عن اإحداث حماكم ا�ضتئناف اإدارية  على اأنه �ضوف يتم اإحداث جمل�ص دولة يعلو هرم الق�ضاء االإداري ببالدنا. 
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اجلانب  من  الق�ساء  ال�ستقاللية  ال�سمانات  تقوية  جمال  اأوال :  يف 

الد�ستوري

 يقرتح ما يلي:

1. التن�ضي�ص يف الد�ضتور على الق�ضاء ك�ضلطة.

الت�رشيعية  ال�ضلطتني  عن  الق�ضائية  ال�ضلطة  ال�ضتقالل  الد�ضتور  �ضمان  على  2.  التن�ضي�ص 
والتنفيذية، وعدم تدخلهما يف العمل الق�ضائي و�ضري املحاكمات.

3. االحتفاظ على ت�ضكيلة املجل�ص االأعلى للق�ضاء املن�ضو�ص عليها يف الد�ضتور مع اإدخال 
تعديل عليها على النحو التايل:

■    اإ�ضناد �ضالحية النيابة عن رئي�ص املجل�ص االأعلى للق�ضاء للرئي�ص االأول للمجل�ص االأعلى؛
■  االإبقاء على وزير العدل كع�ضو يف ت�ضكيلة املجل�ص39؛

املوؤ�ض�ضة  هذه  اإحداث  مت  ما  اإذا  الدائمني  االأع�ضاء  اإىل  الدولة  جمل�ص  رئي�ص  ■    اإ�ضافة 
م�ضتقبال40؛

والنزاهة،  بالكفاءة  لهما  م�ضهود  املجل�ص  لع�ضوية  حقوقيتني  �ضخ�ضيتني  ■   اإ�ضافة 
يعينهما جاللة امللك يف بداية كل والية جديدة لالأع�ضاء املنتخبني؛

■   التن�ضي�ص يف الد�ضتور على وحدة الهيئة الق�ضائية لت�ضمل ق�ضاة احلكم والنيابة العامة 
والق�ضاة امللحقني مبختلف االإدارات والبعثات؛

■   التن�ضي�ص يف الد�ضتور على اأن للمجل�ص االأعلى للق�ضاء وحده دون غريه �ضالحية 
ت�ضيري ال�ضلطة الق�ضائية مبقت�ضى القانون.

ثانيا : تنظيم املجل�ص االأعلى للق�ساء

اإ�ضدار قانون تنظيمي يحدد مهام املجل�ص االأعلى للق�ضاء، وطريقة عمله، وانتخاب اأع�ضائه، 
وحتديد معايري دقيقة لرتقية الق�ضاة، وتاأديبهم، و�ضمان ا�ضتقاللهم ين�ص ب�ضفة خا�ضة على ما يلي:

■  تخ�ضي�ص مقر خا�ص للمجل�ص االأعلى للق�ضاء؛
الرئي�ص  بال�رشف هو  اآمرها  يكون  للق�ضاء  االأعلى  للمجل�ص  م�ضتقلة  ميزانية  ■   تخ�ضي�ص 
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االأول للمجل�ص االأعلى؛
■  التن�ضي�ص على ا�ضتمرارية عمل املجل�ص االأعلى للق�ضاء على مدار ال�ضنة؛

وعلى  االأعلى،  باملجل�ص  الق�ضاة  ممثلي  النتخاب  ونزيهة  �ضفافة  طريقة  على  ■   التن�ضي�ص 
العمليات  يف  الطعن  م�ضطرة  وعلى  االنتخاب،  على  لالإ�رشاف  عليا  هيئة  ت�ضكيل 

االنتخابية، واجلهة الق�ضائية املوكول اإليها االخت�ضا�ص للنظر يف هذا الطعن؛
■    اإبداء املجل�ص االأعلى للق�ضاء الراأي يف كل م�ضاريع القوانني والقرارات التنظيمية التي 

تهم الق�ضاء قبل عر�ضها على املجل�ص احلكومي؛
املبا�رش للمجل�ص االأعلى للق�ضاء، وحتديد  للتفتي�ص اخلا�ص حتت االإ�رشاف  ■   و�ضع جهاز 

نطاق اخت�ضا�ضه و�ضالحيته.

ثالثا : مراجعة القوانني 

1. النظام الأ�ضا�ضي للق�ضاة

 يقرتح ما يلي:

جمال  يف  اخل�ضو�ص  وعلى  الق�ضاء؛  ا�ضتقاللية  لتح�ضني  العدل  وزير  �ضلطات  من  ■  احلد 
اإحالة الق�ضاة اإىل التقاعد، وانتدابهم، وتوقيفهم عن العمل يف حالة ارتكابهم ملخالفات 
خطرية، واإحالتهم اإىل املجل�ص االأعلى للق�ضاء يف اإطار التاأديب، واإ�ضدار العقوبات من 
الدرجة االأوىل يف حقهم... مع اإ�ضناد هذه ال�ضالحيات للرئي�ص االأول للمجل�ص االأعلى 

الذي ي�ضدر قرارات ب�ضاأنها بعد ا�ضت�ضارة املجل�ص االأعلى للق�ضاء.
حتفيزهم  اأجل  من  والرتب  الدرجات  يف  الق�ضاة  ترقية  نظام  على  تعديل  ■   اإدخال 

وت�ضجيعهم؛
■  اإعادة النظر يف التعوي�ضات املخ�ض�ضة مل�ضوؤويل املحاكم.

2. التنظيم الق�ضائي للمملكة

41. حتى ميكن متييزه عن املجل�ص االأعلى للق�ضاء تفاديا لكل خلط. 
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■  اعتماد نظام التخ�ض�ص للق�ضاة؛
■  العمل على توحيد املحاكم وتنظيمها يف �ضكل غرف اأو اأق�ضام متخ�ض�ضة؛

على  العام  الكاتب  من�ضب  بخلق  وذلك  الق�ضائي  العمل  عن  الق�ضائية  االإدارة  ■   ف�ضل 
م�ضتوى كل حمكمة ا�ضتئناف؛

■   اإعادة النظر يف اخلريطة الق�ضائية وذلك بتقلي�ص عدد حماكم اال�ضتئناف وح�رش عددها 
على م�ضتوى اجلهات؛

■  اإحداث نظام خا�ص بالتفتي�ضني العام والت�ضل�ضلي للمحاكم؛
■  تغيري ت�ضمية املجل�ص االأعلى مبحكمة النق�ص41؛

3. القانون املنظم لخت�ضا�ضات وزارة العدل

■  ت�ضند مراقبة اأعمال النيابة العامة باملحاكم للوكيل العام للمجل�ص االأعلى؛
■   ي�ضند االإ�رشاف على املحاكم مبختلف درجاتها، وال�ضهر على ح�ضن العمل بها للرئي�ص 

االأول للمجل�ص االأعلى؛
■   جعل اأمانة املجل�ص االأعلى للق�ضاء واملفت�ضية العامة حتت اإ�رشاف الرئي�ص االأول للمجل�ص 

االأعلى بتن�ضيق مع املجل�ص االأعلى للق�ضاء؛
■    يبقى وزير العدل حمتفظا ب�ضالحياته يف كل ما له عالقة بالت�ضيري االإداري جلهاز العدل 

وتنفيذ ال�ضيا�ضة احلكومية املتعلقة به.

4. قانون امل�ضطرة اجلنائية

■   ي�رشف وزير العدل والوكيل العام للملك لدى املجل�ص االأعلى على تنفيذ ال�ضيا�ضة اجلنائية؛
■   اإحداث قانون ينظم مبقت�ضاه موؤ�ض�ضة خا�ضة بال�ضيا�ضة اجلنائية، يحدد مهامها، وتاأليفها، 

واجلهة املوكول اإليها �ضالحية االإ�رشاف وزير العدل والوكيل العام للمجل�ص االأعلى؛
طرف  من  اجلنائية  العقوبات  تنفيذ  وق�ضاة  االأحداث،  وق�ضاة  التحقيق،  ق�ضاة  ■    تعيني 

الرئي�ص االأول للمجل�ص االأعلى باقرتاح من الرئي�ص االأول ملحكمة اال�ضتئناف؛
■    يقت�رش على اإ�ضناد حق طلب املراجعة وطلب النق�ص لفائدة القانون للوكيل العام للملك 

لدى املجل�ص االأعلى.

5. قانون امل�ضطرة املدنية
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■    تنقل ال�ضالحيات امل�ضندة لوزير العدل اخلا�ضة بتعيني الق�ضاة املكلفني ب�ضوؤون القا�رشين 
اإىل الرئي�ص االأول للمجل�ص االأعلى باقرتاح من الرئي�ص االأول ملحكمة اال�ضتئناف.

رابعا : التكوين واإعادة التكوين

■    �رشورة خ�ضوع املرت�ضحني ملهنة الق�ضاء لبحث اجتماعي م�ضبق وكذا الختبار نف�ضي 
عند اجتيازهم لالمتحان ال�ضفوي عن طريق اأخ�ضائيني يف التحليل النف�ضي؛

■   اإ�رشاف املجل�ص االأعلى للق�ضاء على التكوين امل�ضتمر للق�ضاة؛
■    تزويد املعهد العايل للق�ضاء مبختربات علمية متطورة يف خمتلف جماالت التكوين.

خام�سا : االإمكانات املادية والب�رشية
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 ■  ر�ضد ميزانية للتجهيز والت�ضيري لكل حمكمة يكون رئي�ضها هو االآمر بال�رشف؛

عدد  ينا�ضب  نحو  على  باملحاكم  التقنية  واالأطر  واملوظفني  الق�ضاة  عدد  يف  ■    الزيادة 
الق�ضايا امل�ضجلة �ضنويا بكل حمكمة؛

■   مراجعة نظام االأجور والرفع منها وخلق حوافز م�ضجعة لهوؤالء؛
■   حتديد معايري دقيقة يف اختيار م�ضوؤويل كتابة ال�ضبط باملحاكم؛ 

■   الرفع من امليزانية املخ�ض�ضة للعدل ب�ضفة عامة.

�ساد�سا : التاأهيل وا�سرتجاع الثقة

من  الق�ضاء  م�ضاعدي  اأو  للق�ضاة  بالن�ضبة  �ضواء  ت�رشيعي  بن�ص  لل�ضلوك  مدونة  ■    اإعداد 
حمامني، وموثقني، وعدول، وخرباء، ومفو�ضني ق�ضائيني...

■    اإعداد جهاز اأعلى لكل املهن املرتبطة بالعدالة توكل اإليها مهام التاأديب واملراقبة؛
اإ�رشاكهم يف ا�ضرتجاع  اأجل  ■      م�ضاهمة املجتمع املدين واالإعالم يف توعية املواطنني من 

ثقتهم يف العدالة؛      
املحامني  هيئات  وجمعية  للق�ضاة،  احل�ضنية  )الودادية  املهنية  التمثيليات  دور  ■     تفعيل 
باملغرب، ورابطة العدول، وجمعية املفو�ضني الق�ضائيني...( يف جماالت التخليق ون�رش 

الثقافة القانونية، وتوحيد العمل الق�ضائي؛
وال�ضفافية،  امل�ضداقية،  يحقق  نحو  على  الق�ضاء  مب�ضاعدي  اخلا�ضة  االأنظمة  ■     مراجعة 

وا�ضرتجاع ثقة املواطنني يف العدالة.

42
الأ�ستاذ عبد العزيز بنزاكور

                                  ع�سو �سابق باملجل�س ال�ست�ساري حلقوق الن�سان

بع�ص املقرتحات ب�ساأن تفعيل تو�سيات هيئة االإن�ساف 

وامل�ساحلة يف جمال تاأهيل العدالة وتقوية ا�ستقالل الق�ساء 

42. ع�سو �سابق بكل من هيئة التحكيم امل�ستقلة للتعوي�س وهيئة الإن�ساف وامل�ساحلة.
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واأخريا يقرتح عقد منتدى وطني يتمحور حول تاأهيل العدالة وتقوية ا�ضتقاللها يف اأفق اإعداد 
ميثاق وطني للعدالة كما اأمر بذلك جاللة امللك.

انطالقا من التقرير املقدم ومن االآراء املتبادلة خالل اجتماع 12 يوليوز 2008؛

وعلى �ضوء املبادئ الدولية املعمول بها؛ 

واعتبارا للمعطيات الوطنية؛

فاإنه يكون من املنا�ضب تقدمي، على اخل�ضو�ص، املقرتحات التالية: 

■  من حيث ا�ضتقالل الق�ضاء، من جهة؛
■  ومن حيث تاأهيل العدالة، من جهة اأخرى.

اأوال : فيما يخ�ص ا�ستقالل الق�ساء 

1.على امل�ضتوى املوؤ�ض�ضاتي 

■  اإعطاء الق�ضاء املكانة الالئقة به �ضمن الد�ضتور، ك�ضلطة ق�ضائية م�ضتقلة؛
■  التن�ضي�ص يف الد�ضتور على اأن امللك ي�ضمن ا�ضتقاللها؛  

■   التن�ضي�ص فيه على تعيني امللك، كع�ضوين اإ�ضافيني باملجل�ص االأعلى للق�ضاء، �ضخ�ضني 
م�ضهود لهما بالكفاءة وامل�ضداقية يف املجال احلقوقي وغري منتمني الأية �ضلطة؛

■  التن�ضي�ص على اإ�ضناد نيابة رئا�ضته اإىل رئي�ص املجل�ص االأعلى؛
■   التن�ضي�ص على حتديد النظام االأ�ضا�ضي للمجل�ص االأعلى للق�ضاء مبقت�ضى قانون تنظيمي؛
■    اإ�ضناد �ضالحيات انتداب الق�ضاة، وتعيني ق�ضاة االأحداث والتحقيق وتنفيذ العقوبات 

اإىل الرئي�ص االأول للمجل�ص االأعلى؛
■  رفع كل قيد عن ممار�ضة الق�ضاة حلرياتهم يف خمتلف املجاالت الفكرية.

2.على امل�ضتوى الفردي  

■    حترر بع�ص الق�ضاة من عقلية غريبة �ضارت تطبع عملهم، وكاأنهم جمرد موظفني يكون 
عليهم القيام، بناءا على تعليمات روؤ�ضائهم، بت�رشيف يف اأقرب االآجال اأكرب عدد من 
اأو تعقيداتها، غري مبالني بطبيعة و�ضمو دورهم، وغري  الق�ضايا، كيفما كانت مميزاتها 
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بحقوقهم  امل�ضا�ص  عند  ملجاأهم  دائما  فيهم  يروا  اأن  ينبغي  املتقا�ضني  بكون  واعني 
اإىل  متاما  مطمئنني  املتقا�ضني  يكون  اأن  طبعا  يفر�ص  مما  حرياتهم،  على  التعدي  اأو 
ال�ضمانات املتوفرة، قبل كل �ضيء، يف �ضخ�ص و�ضلوك كافة ق�ضاتهم، واإيالئهم العناية 

الكافية لق�ضاياهم؛

■    تقيد كافة الق�ضاة بقواعد اال�ضتقالل الذاتي، عن كل املوؤثرات، كيفما كانت، ح�ضبما 
اأمام  وامل�ضاواة  القانون  و�ضيادة  واحلياد  والنزاهة  واال�ضتقامة  ال�رشف  مبادئ  تقت�ضيه 

العدالة، وذلك وفق مدونة مف�ضلة ب�ضاأن االأخالقيات املهنية، يتم �ضنها بن�ص ت�رشيعي.

ثانيا : فيما يخ�ص تاأهيل العدالة 

اأية  تقدمي  عن  يغني  وامل�ضاحلة  االإن�ضاف  هيئة  تو�ضيات  �ضمن  الباب  هذا  يف  ورد  ما  اإن 
املحاكم، من  فيما يخ�ص �ضري  اللهم ما كان،  التو�ضيات،  تفعيل تلك  مقرتحات خا�ضة بق�ضد 
اتخاذ الدولة جميع التدابري الكفيلة بتوفري مزيد الو�ضائل الالزمة، الب�رشية منها واملادية، لفائدة 

الق�ضاة و�ضائر املوظفني من كتاب ال�ضبط وغريهم.

عليا،  درجة  ويف  عاما  �ضاأنا  بالتايل  وتعترب  كافة،  املواطنني  تهم  العدالة  اأمور  اأن  ومبا  هذا، 
اأعلن عنه جاللة امللك يف  اإعداد امليثاق الوطني الذي  اأفق  فاإنه يبدو من ال�رشوري، ال�ضيما يف 

املو�ضوع، العمل على عقد، يف اأقرب االآجال املمكنة، منتدى وطنيا حول العدالة:

■    يجمع بني ممثلي كل االأطراف العاملة يف جمالها، وممثلي احلكومة والربملان، واالأحزاب 
اجلامعية  والتنظيمات  واحلقوقية،  املهنية  واجلمعيات  النقابية،  واملركزيات  ال�ضيا�ضية 

واالإعالمية، وبع�ص االإدارات وغريها من اجلهات املعنية؛

الأ�ستاذ حممد م�سطفى الري�سوين

ع�سو املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الن�سان

وجهة نظر يف مو�سوع تفعيل تو�سية

هيئة االإن�ساف وامل�ساحلة يف جمال تاأهيل العدالة
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�ضلبياتها  على  والوقوف  العدالة،  الأو�ضاع  الكاملة  باملعطيات  االإحاطة  ق�ضد  وذلك     ■
واإيجابياتها، وتبادل االآراء حول �ضبل واآليات معاجلتها وتطويرها، حتى يتاأتى ا�ضتخال�ص 

احللول االأ�ضا�ضية، العاجلة منها وامل�ضتقبلية.
يجب اأوال النظر اإىل هذه التو�ضية يف م�ضمولها، اأي يف جميع ما اأو�ضت به الهيئة يف جمال 

اإ�ضالح الق�ضاء وتاأهيل العدالة ومن ذلك ما اأو�ضت به يف جمال:

1. اإ�ضالح املنظومة الق�ضائية من الوجهة الد�ضتورية. 

2. اإ�ضالح املجل�ص االأعلى للق�ضاء.

3. مراجعة القوانني.

4. مراجعة ال�ضيا�ضة اجلنائية يف باب املتابعة والعقاب.

5. التكوين واإعادة التكوين.

العدل، وللمحاكم، والرفع من عدد  املالية املخ�ض�ضة ملوظفي  6.  الزيادة يف االعتمادات 
املوظفني وخا�ضة الق�ضاء وكتاب ال�ضبط.

7.  تاأهيل واإعادة النظر يف جمموع الهياكل التي تنظم م�ضاعدي الق�ضاء -حمامني- موثقني، 
له دور يف  يكون  اأن  ق�ضائيني، وغريهم ممن ميكن  تراجمة، مفو�ضني  عدول، خرباء، 

�ضدور االأحكام.

الواقع  االعتبار  بعني  ناأخذ  اأن  يجب  الق�ضاء،  الإ�ضالح  عامة  اإ�ضرتاتيجية  و�ضع  اأجل  ومن 
واأخريا  القطاع،  لهذا  املجتمعية  والروؤية  والتقاليد  االأعراف  وكذا  املعي�ضية  والظروف  املغربي 

التزامات احلكومة باعتبارها منبثقة عن جمل�ص نيابي منتخب من طرف ال�ضعب.

ويف هذا املجال فاإن االكتفاء بالتن�ضي�ص على كون الق�ضاء يعترب �ضلطة م�ضتقلة، ثم الن�ص على 
هذه اال�ضتقاللية د�ضتوريا اإىل جانب مقت�ضيات اأخرى ت�ضري يف هذا االجتاه، اأقول اأن االكتفاء بذلك 
لن يكون له معنى وال فائدة، اإذا مل تتم خلخلة املجتمع املغربي واإقناعه بو�ضائل وا�ضحة و�ضليمة، 
اأن الق�ضاء فعال نزيه وم�ضتقل عن االأهواء، وذلك بتقدمي الدليل العملي على ذلك، وهذا اأمر يقت�ضي 
اإعداد ن�ضو�ص ت�رشيعية وتنظيمية من �ضاأنها مراقبة الق�ضاء وف�ضل امل�ضتهرتين مببادئ اال�ضتقالة من 

جهازه، ومن جهاز م�ضاعديه وذلك بو�ضع اآليات وطنية للمراقبة متتاز بامل�ضداقية وال�ضفافية.

لقد اأبانت التجربة العملية، اأن اإ�ضناد التعيني واالنتداب والتفتي�ص اإىل وزارة العدل، ال ميكن 
اأن يوؤدي اإىل ق�ضاء نزيه. كما اأبانت التجربة اأن اإ�ضناد الرتقية والتعيني يف امل�ضوؤوليات اإىل املجل�ص 
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االأعلى للق�ضاء برتكيبته احلالية ال ميكن اأن يوؤدي اإىل اإ�ضالح حقيقي.

 واأبانت التجارب اأي�ضا اأن متابعة الق�ضاة املتورطني اأمام جهاز ق�ضائي كيفما كان نوعه، ال 
ميكن اأن يوؤدي اإىل ال�رشب على اأيدي هوؤالء املتورطني.

وقد اأبانت التجربة اأي�ضا اأن االكتفاء باملعرفة ومدى حفظ املواد بالن�ضبة للملتحقني باملعهد 
بحث  هناك  يكون  اأن  يجب  بل  نزهاء،  ق�ضاة  اختيار  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  ال  للق�ضاء،  العايل 
اجتماعي عميق حول املر�ضح ملهنة الق�ضاء منذ طفولته اإىل ح�ضوله على ال�ضهادة املخولة لولوج 
قاعة االمتحان، وعليه فاالكتفاء يف هذا الباب لن يكون �ضليما اإذا اعتمد النقط املح�ضل عليها 
جامعيا فقط، دون اأن يرتافق ذلك مع ال�ضالمة اخللقية والرتبية احل�ضنة وما تلقاه املر�ضح من اأخالق 

وقيم يف بيته وعائلته.

لقد دلت التجربة اأي�ضا اأن اإ�ضناد التعيني والتاأديب اإىل نقابات القطاع املهني امل�ضاعد للعدالة، 
ال يوؤدي اإىل فائدة حقيقة يف تطهري هذا القطاع من ال�ضوائب، ومن ثم اأ�ضبح لزوما اإعادة النظر 

يف طريقة التعيني والتاأديب التي تخت�ص بها هذا االأجهزة.

بداية الإ�ضالح

يف نظري اأن االإ�ضالح ال يبداأ من اأعلى، بل يجب اأن نبداأه من القاعدة، والقاعدة هنا هو القا�ضي 
اإىل  توؤدي حتما  للقا�ضي  اختيارنا  اأن جتعل  �ضاأنها  من  التي  التنظيمية  القواعد  اأن جند  فعلينا  نف�ضه، 

اختيار الرجل املتب�رش احلكيم ذي املروءة والنزاهة والعلم، وهي �رشوط ثالثة للحكم بني النا�ص.

اإنه من ال�ضعب جدا اأن ن�ضمن نزاهة الق�ضاء وا�ضتقالله بالطريقة احلالية، اإذ ال يخ�ضع القا�ضي 
بعد جناحه يف امتحان التخرج من املعهد العايل للق�ضاء، الأي جتربة اأو امتحان عملي ملعرفة مدى 
تطبيقه للقواعد التي نهل منها على يد اأ�ضاتذته املربزين يف املعهد العايل للق�ضاء، ومن ثم كان من 
الالزم البحث عن �ضبيل اآخر، كالتعيني يف النيابة العامة اأوال، ثم يف الق�ضاء اجلماعي كم�ضتمع 
ومتدرب، ثم االرتقاء اإىل دور القا�ضي الكامل ملن ثبت بالقطع اأنه م�ضتحق لهذا املن�ضب اخلطري.

واإذا كان املعهد العايل للق�ضاء يقوم اليوم بدور هام جدا ويعمل على تاأطري طلبته وجعلهم يف 
م�ضتوى رفيع علما وخلقا، فاإن ولوج هوؤالء مليدان العمل يف ظل جو ي�ضم م�ضاعدين من النوع 
احلايل، �ضيجعل هذه االأخالق احلميدة، تذوب فيما تعود عليه النا�ص، ومن ثم وجب فتح باب 
هذا املعهد اأمام جميع م�ضاعدي الق�ضاء، اأي اأمام كتابة ال�ضبط، واملفو�ضني الق�ضائيني، واخلرباء، 
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كما يجب اأن يت�ضمن �ضعبا خا�ضة باملهن احلرة، كاملحاماة، والتوثيق، والعدالة، والرتجمة.

انه يجب علينا اأن نبحث عن �ضيغة من �ضاأنها اأن جتعل كل اأطياف العدالة تنهل من منبع واحد 
علما ومعرفة واأخالقا، وبذلك يعي�ص الكل يف جو مالئم فال تطغى االأخالق الفا�ضدة على غريها.

الدعوة اإىل اإ�ضالح املجتمع

ال�رشيف  احلديث  مفهوم  فقط  يوؤطرها  ال  عامة  ب�ضفة  العدالة  اإىل  املغربي  املجتمع  نظرة  اإن 
»قا�ص يف اجلنة وقا�ضيان يف النار«، بل توؤطرها فكرة �ضائدة ومدموغة لدى كل مواطن، وهي 

اأن التقا�ضي اأمام املحاكم يتطلب املال واأنه ال وجود حلكم �ضدر بدون مقابل.

   وعلى اأي اإ�ضالح اأن ياأخذ هذه النظرة العامة املتغلغلة عن العدالة ببالدنا، وعليه اأن يعرف 
اإىل  اال�ضتماع  تعمل على  اأن  �ضاأنها  من  اأن جند طريقة  اأ�ضباب ذلك، وعلينا  والتق�ضي  بالبحث 
امل�ضتكني واالإطالع على االأحكام ال�ضادرة ومقارنتها مبثيالتها ثم العمل على اإن�ضاف امل�ضتكني، 
ولتكن هناك جلنة من كبار الق�ضاة النزهاء العلماء هي املكلفة بذلك، وعليها اأن تقدم بوادر من 

�ضاأنها اأن تعزز للق�ضاء مكانته واأن ت�ضتعيد ثقة النا�ص فيه.

ا�ضتقالل الق�ضاء

ال ميكن احلديث عن ا�ضتقالل الق�ضاء اإال باحلديث عن اإ�ضالح �ضمويل يت�ضمن:

1. اإ�ضالحات د�ضتورية.

2.  اإ�ضالحات تخ�ص النظام الق�ضائي.

3.  اإ�ضالحات تهم اخت�ضا�ضات وزارة العدل.

ويف نظري اإن كل اإ�ضالح يجب اأن ي�ضتح�رش اأن الن�ص على ا�ضتقالل الق�ضاء ا�ضتقالال مطلقا، 
وجعل كل ما تعلق به اأمام جهة واحدة منبثقة عن انتخابات يجريها الق�ضاة فيما بينهم، لن يوؤدى 

اإىل ما نرمي اإليه، بل �ضيعقد الو�ضع باأكرث ما هو عليه حاليا.

الالزمة لكل جمتمع دميقراطي،  املقت�ضيات  الواقع، واإىل  اإىل  ينظر  اأن  اإ�ضالح يجب  اأي  اإن   
وهي باالأ�ضا�ص تقت�ضي توزيع امل�ضوؤوليات.

وهكذا فال�ضيا�ضة الق�ضائية، اأمر من اخت�ضا�ص احلكومة، وبرناجمها الذي تعر�ضه على الربملان 

5. عزل الق�ضاة.

6.  تفتي�ص الق�ضاة ومنح النقط املوجبة للرتقية.

7. حماكمة الق�ضاة.
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اأن يكون حتت رعايتها وم�ضوؤوليتها وهي م�ضوؤولة وم�ضتجوبة عنه  الذي ي�ضادق عليه، يجب 
اأمام الربملان وجلنه، ومن ثم فال ميكن اإ�ضناد اإعداد اأو االإ�رشاف على هذه ال�ضيا�ضة اإال للحكومة 

ووزيرها يف العدل.

وجميع  الق�ضائية  وال�رشطة  العامة  النيابة  على  م�رشفة  العدل  وزارة  تظل  اأن  يتعني  ■    اأنه 
�ضواء كان  التحقيق  ق�ضاء  اإ�رشاف على  اأي  التمهيدي، دون  بالبحث  املتعلقة  االأجهزة 
عن طريق التعيني اأوغريه، وهكذا تظل ال�ضيا�ضة اجلنائية، ومقت�ضيات املالءمة بيد وزارة 

العدل واحلكومة املنبثقة من مكاتب االقرتاع.
■    اإن الت�ضيري املادي واملايل والتجهيزي يجب اأن يظل لدى احلكومة امل�ضوؤولة عن امليزانية 

ال�ضنوية لكل جهة وجهاز تابع لها.
■    يجب ف�ضل العمل الق�ضائي –اأي البت يف الدعاوى– بجميع اأنواعه، وجعله خا�ضعا 
الق�ضائي  اجلهاز  عن  كذلك  وم�ضتقل  احلكومي،  اجلهاز  عن  منف�ضل  م�ضتقل،  جلهاز 

دون اأن مينع ذلك من اأن يكون من بني اأع�ضائه ق�ضاة م�ضهود لهم بالنزاهة والعلم.

جميع  يعني  الذي  امللك،  جاللة  رئا�ضة  حتت  اجلهاز  هذا  يكون  اأن  يجب  اأنه  نظري  ويف 
كذلك  جاللته  يعني  واأن  العمر،  يف  واحدة  مرة  اأي  للتجديد،  قابلة  غري  معينة  ملدة  اأع�ضائه، 
نائبا لرئي�ضه يختار مبعيار النزاهة والعلم والف�ضل من بني رجال القانون )ق�ضاة-حمامني-اأ�ضاتذة 
جامعيني( على اأن ي�ضم كذلك اأع�ضاء منتمني اإىل قطاع العدالة بجميع اأ�ضنافه، مع وجوب متتع 

الع�ضو باأو�ضاف العلم واالطالع والنزاهة.

ويف نظري اأن هذا اجلهاز، هو الذي �ضيكون مكلفا باالأعمال التالية:  





مالحق 
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1. تعيني الق�ضاة.

2. ترقية الق�ضاء.

3. انتقال الق�ضاة.

4. تاأديب الق�ضاة.

 يجب اأن يكون لهذا  اجلهاز مقر خا�ص به وميزانية خا�ضة تدرج يف ميزانية الدولة. و�ضيكون 
من الالزم تبعا لذلك الن�ص د�ضتوريا على ال�ضلطة الق�ضائية وعلى ا�ضتقالليتها، وعلى تكوين هذا 
كذلك  الالزم  من  و�ضيكون  اآخر(.  ا�ضم  له  يكون  قد  املقرتح  )اجلهاز  للق�ضاء  االأعلى  املجل�ص 

تعديل الن�ضو�ص القانونية والتنظيمية لتنا�ضب النظام االأ�ضا�ضي لهذا اجلهاز.

م�ضاعدو العدالة

اإن الو�ضعية العامة مل�ضاعدي العدالة احلالية غري مرتاح لها، بل تدعو اإىل ال�ضفقة على م�ضار 
العدالة ببلدنا املغرب، ومن مت يكون من الالزم و�ضع ت�ضور وا�ضح مبني على مبادئ ا�ضتقالل 
الق�ضاء، وا�ضتقالل الدفاع، وا�ضتقالل النيابة العامة، وعلى اأخالقيات املهنة، وتنظيم جهاز اأعلى 

كذلك لكل املهن املرتبطة بالعدالة تكون هي املخت�ضة يف التعيني والتاأديب والت�ضطيب.

ويف نظري اأن هذا اجلهاز يجب اأن يكون على ال�ضعيد الوطني، على اأن تظل االأجهزة احلالية 
لهذه القطاعات تعمل ل�ضالح املنتمني اإليها، وتنتخب كما هو العمل عليه حاليا، دون اأن يكون 

لها اأمر التعيني والتاأديب والت�ضطيب الذي ي�ضند للجهاز اجلديد املقرتح.

اإن تفعيل هذه املقرتحات وتلك املتعلقة بتعديل القانون، يجب اأن ي�ضند اإىل جلنة وطنية موؤقتة 
يعهد اإليها بهذا االأمر من طرف جاللة امللك على اأن توؤدي اليمني اأمامه للقيام بهذه املهمة بكل 
تفان واإخال�ص، مع حتديد زمن معني للقيام بذلك تقوم بعده بعر�ص م�رشوعها على جاللة امللك 
للم�ضادقة عليه، ثم اتخاذ االإجراءات الالزمة اإما د�ضتوريا اأو قانونيا اأو تنظيما لتطبيق م�رشوعها 

امللحق االأول

مذكرات اجتماعات املجل�ص ذات ال�سلة 

باإ�سالح املنظومة الق�سائية
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على اأر�ص الواقع.

1.  مقتطف من املذكـرة االأوىل لالجتمـاع الثانـي للمجل�ص اال�ست�ساري 
حلقوق االإن�سـان )26 دجنرب 1990(

لقد در�ص املجل�ص التقرير ال�ضادر عن جمموعة العمل املكلفة بالو�ضع حتت احلرا�ضة واالعتقال 
االحتياطي، املوؤرخ يف الرابع من جمادى االآخرة 1411هـ )22 دجنرب 1990م( درا�ضة م�ضتفي�ضة. 
وال�ضبل  املجال،  الت�رشيعية يف هذا  الثغرات  للتعرف على  املو�ضوع من خمتلف جوانبه  وناق�ص 
ال�ضدة  اإىل  املجل�ص  يرفع  اأن  على  الراأي  وا�ضتقر  االإن�ضان.  حقوق  ل�ضالح  بتجاوزها  الكفيلة 
اإ�ضدار قانون امل�ضطرة اجلنائية من االأولويات الق�ضوى  العالية باهلل مقرتحا عاما يق�ضي باعتبار 
لكونه ل�ضيقا بحقوق االإن�ضان وحقوق الدفاع، ومقرتحات خا�ضة تتعلق بالو�ضع حتت احلرا�ضة 

واالعتقال االحتياطي –كقواعد اآمرة ينبني على خرقها بطالن االإجراءات– وهي: 

اأول:  ح�رش مدة الو�ضع حتت احلرا�ضة، يف التلب�ص والبحث التمهيدي، يف ثمان واأربعني 

اأربع وع�رشين �ضاعة متدد يف احلاالت الثالث باأربع  �ضاعة، ويف االنابة الق�ضائية يف 
وع�رشين �ضاعة، وتكون اذا تعلق االأمر باالخالل ب�ضالمة الدولة الداخلية اأو اخلارجية 

�ضتا وت�ضعني �ضاعة قابلة للتمديد مرة واحدة.
االأربع  خالل  احلرا�ضة  حتت  و�ضعهم  مت  الذين  باالأ�ضخا�ص  الئحة  توجيه  ثانيا:  �رشورة 

والع�رشين �ضاعة ال�ضابقة يوميا اإىل وكيل امللك والوكيل العام للملك من طرف �ضابط 
ال�رشطة الق�ضائية، وا�ضعار عائلة املحتفظ به وبذلك فور اتخاذ القرار.

ثالثا: حتقيق املراقبة الطبية بن�ص ت�رشيعي.

رابعا:  حق املتابع يف اختيار حمام ملوؤازرته ابتداء من اأول ا�ضتنطاق اأمام النيابة اأو قا�ضي التحقيق.

خام�ضا: اعتبار االيداع يف ال�ضجن من طرف وكيل امللك امكانية فقط.

�ضمانة  اأو  مالية  �ضمانة  مقابل  حرا  املحكمة  اإىل  املتابع  تقدمي  امكانية  �ضاد�ضا:  تاأ�ضي�ص 

�ضخ�ضية ولو تعلق االأمر بالتلب�ص.

�ضابعا:    حتمية تقدمي املتابع املودع يف ال�ضجن من طرف الوكيل العام ملحكمة اال�ضتيناف 

وملحكمة العدل اخلا�ضة اإىل ق�ضاء احلكم داخل خم�ضة ع�رش يوما على االأكرث.
ثامنا:     االقت�ضار يف مدة االعتقال االحتياطي من طرف قا�ضي التحقيق على �ضهرين قابلة 

للتمديد خم�ص مرات فقط وبقرارات معللة قابلة للطعن، فاإذا وقع جتاوز هذه املدة 
دون احالة املتابع اإىل املحكمة اأطلق �رشاحه بقوة القانون وا�ضتمر التحقيق.
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2.  مقتطف من االجتماع الثالث للمجل�ص اال�ست�ساري حلقوق االإن�سان 
)15 و 18فرباير 1991(

اأ. املذكرة االأوىل 

)...( ناق�ص املجل�ص التقرير ال�ضادر عن جمموعة العمل املكلفة بدرا�ضة الو�ضعية يف ال�ضجون 
املوؤرخ يف 27 جمادى الثانية 1411 ه موافق 14 يناير 1991م مناق�ضة م�ضتفي�ضة، وا�ضتقر الراأي 

على اأن يرفع اإىل ال�ضدة العالية باهلل املقرتحات التالية: 

اأول: املحور الت�رشيعي 

■   اعتبار اإ�ضدار الن�ضو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة من االأولويات الق�ضوى.
املغرب،  عليها  التي �ضادق  الدولية  واملواثيق  باالتفاقيات  الن�ضو�ص  تقيد هذه  ■     حتمية 
والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�ضجناء التي اعتمدها موؤمتر االأمم املتحدة ملنع اجلرمية 

ومعاملة املجرمني.
■    تاأ�ضي�ص حق الوكيل العام للملك يف تفقد امل�ضاجني.

■    تبني االختيار املتعلق مب�ضاركة الق�ضاء يف تنفيذ العقوبات.
■     )...( تعديل الف�ضل 660 من قانون امل�ضطرة اجلنائية، ون�ضخ الظهري ال�رشيف املوؤرخ 
ال�ضجون،  بتنظيم  املتعلق  1915م  اأبريل   26 موافق  1333هـ،  الثانية،  11 جمادى  يف 
1930م، يف  يونيه   26 1349 هـ، موافق  28 حمرم احلرام  املوؤرخ يف  ال�رشيف  والظهري 

�ضبط �ضوؤون اإدارة ال�ضجون.

ثانيا: حمور املمار�ضات 

دورية،  ب�ضفة  للم�ضاجني  بالتفقد  القيام  على  التحقيق  وق�ضاء  العمومية  النيابات  ■    حث 
ومرة يف كل ثالثة اأ�ضهر على االأقل تطبيقا للف�ضل 660 من قانون امل�ضطرة اجلنائية؛

واالأمن  ال�ضحة  و�ضائل  توفر  على  لل�ضهر  اإقليم  اأو  عمالة  كل  يف  املراقبة  جلنة  ■   تن�ضيب 
والوقاية من االأمرا�ص للمعتقلني وعلى نظام تغذيتهم وظروف حياتهم العادية، وكذا 
بعد   بهم  الئقا  حمال  واإحاللهم  وان�ضجامهم  االأخالقية  تربيتهم  اإعادة  على  امل�ضاعدة 
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االإفراج عنهم تطبيقا للف�ضل 661 من نف�ص القانون؛
■   حث النيابات العمومية على عدم تعميم م�ضطرة تقدمي املتابع يف حالة االعتقال، واإعطاء 

االأ�ضبقية يف غرف التحقيق اإىل املعتقلني االحتياطيني؛ 
ال�ضجن            نزالء  عدد  تواكب  �ضجون  لبناء  الوزارة  اإ�ضارة  رهن  املادية  الو�ضائل  ■   و�ضع 

وبكل ا�ضتعجال؛
■    حت�ضني بنايات ال�ضجون احلالية وتو�ضيع طاقاتها االيوائية؛

اأطباء  اجنازه  على  ي�ضهر  وقائي  برنامج  بتح�ضري  لل�ضجناء،  ال�ضحية  باحلالة  ■   االهتمام 
ال�ضجون بتعاون مع م�ضلحة علم اجلوائح بوزارة ال�ضحة العمومية؛

ولفئات  اجلرائم  من  الأنواع  بالن�ضبة  للحرية  ال�ضالبة  للعقوبة  البدائل  ايجاد  ■   التفكري يف 
خا�ضة من اجلائحني؛

امللكي  العفو  من  اال�ضتفادة  تو�ضيع  ق�ضد  العفو  جلنة  بها  تتقيد  التي  االختيارات  ■   تغيري 
ال�ضامي الكرمي؛

■  اإن�ضاء موؤ�ض�ضات تهتم بال�ضجناء بعد خروجهم من ال�ضجن؛
■   اإحداث ق�ضم متكامل لتكوين االأطر االإدارية املكلفة بال�ضجون باملعهد الوطني للدرا�ضات 
على  برناجمه  يحتوي  ال�ضاأن،  بهذا  م�ضتقلة  مدر�ضة  الإن�ضاء  متهيدية  كمرحلة  الق�ضائية 

التكوين االإعدادي وامل�ضتمر والتخ�ض�ضي لالأطر االإدارية املكلفة بال�ضجون؛
■  االهتمام مبوظفي ال�ضجون والزيادة يف عددهم حتقيقا للتاأطري وحماية لكرامة ال�ضجني. 

اأن  »ومعلوم  ال�رشيفة:  للجاللة  اخلالدة  الدرر  من  املقرتحات  هذه  املجل�ص  ا�ضتوحى  لقد 
ومن  اجلوع  من  ماأمن  يف  يكونوا  اأن  يجب  املحاكم  يف  اأدينوا  من  وحتى  حقوق،  للمواطنني 
الدواء  من  يتمكنوا  واأن  ذويهم،  مع  الرحم  ب�ضلة  يتمتعوا  اأن  ويجب  التع�ضفات،  ومن  املر�ص 
وزيارة الطبيب اذا اقت�ضى احلال، بل يجب على النظام الق�ضائي وعلى الدولة اأن حتيطهم بكل ما 

من �ضاأنه اأن ميكنهم من الكرامة«.

ب. املذكرة الثالثة 

)..( لقد در�ص املجل�ص التقرير ال�ضادر عن جمموعة العمل املكلفة بالو�ضع حتت احلرا�ضة   
واالعتقال االحتياطي من خالل املمار�ضة املوؤرخ يف 23 رجب 1411هـ، موافق 8 فرباير 1991م، 
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وناق�ص املو�ضوع من خمتلف جوانبه للتعرف على الثغرات واخلروقات يف هذا املجال وال�ضبل 
الكفيلة بتجاوزها ل�ضالح حقوق االإن�ضان، وا�ضتقر الراأي على اأن يرفع املجل�ص اإىل ال�ضدة العالية 
ميكن  بل حاالت  ممنهجة،  عامة  �ضيا�ضة  لي�ضت  واخلروقات  التجاوزات  اأن  يالحظ  –وهو  باهلل 

تالفيها باملواكبة واملراقبة واجلزاء– املقرتحات التالية: 

اأول:  تدري�ص مادة حقوق االإن�ضان –وخا�ضة املعاهدات واملواثيق الدولية التي �ضادق عليها 

ا�ضتكمال  مدر�ضة  الق�ضائية،  للدرا�ضات  الوطني  املعهد  التالية:  املعاهد  يف  املغرب– 
العليا  املدر�ضة  امللكي،  الدرك  مدار�ص  قيادة  لل�رشطة،  امللكي  املعهد  االأطر،  تكوين 

للتطبيق التابعة للدرك امللكي.
ثانيا:  دعوة النيابة العامة لدى املحكمة االبتدائية ملمار�ضة اخت�ضا�ضها املتعلق بت�ضيري اأعمال 

امليداين  والتفتي�ص  التوجيه واالإ�رشاف  واأعوانها مبا يف ذلك  الق�ضائية  ال�رشطة  �ضباط 
عند االقت�ضاء، والنيابة العامة لدى حمكمة اال�ضتيناف ملراقبة �ضباط ال�رشطة الق�ضائية 
وغرفة  احلرا�ضة،  حتت  املو�ضوعني  االأ�ضخا�ص  اأحوال  تفقد  ذلك  يف  مبا  واأعوانها 
اال�ضتيناف اجلنحية للقيام بدورها يف املراقبة، واإ�ضدار اجلزاء املنا�ضب عند االقت�ضاء.

ثالثا:  تدعيم التفتي�ص الت�ضل�ضلي واملركزي لتحقيق مراقبة �ضباط ال�رشطة الق�ضائية والتعرف 

على امل�ضاكل التي تعرت�ص مهامهم الإيجاد احللول الناجعة لها.
رابعا:  الزيادة يف عدد ق�ضاة النيابة العامة ليتمكنوا من مواجهة امل�ضوؤولية امللقاة على عاتقهم.

خام�ضا:   الزيادة يف عدد �ضباط ال�رشطة الق�ضائية وتوفري الو�ضائل ال�رشورية لهم ليتمكنوا من 

مواجهة االأعباء امللقاة على عاتقهم والقيام بها �ضمن ال�رشوط واالآجال املن�ضو�ص 
التي  املخاطر  من  وتاأمينهم  واملعنوية،  املادية  بو�ضعيتهم  واالهتمام  قانونا،  عليها 

تعرت�ضهم يف عملهم.
الق�ضائية  ال�رشطة  اإقامة االأ�ضخا�ص املحتفظ لهم لدى  �ضاد�ضا:   العمل على حت�ضني ظروف 

بتوفري مكان �ضحي وغذاء منا�ضب.
�ضابعا:  االأمر باإجراء ت�رشيح طبي كلما وقعت حالة وفاة اأثناء الو�ضع حتت احلرا�ضة، وحتريك 

الدعوى العمومية اإذا قامت قرائن على اأن حالة الوفاة متت يف ظروف م�ضبوهة.
ثامنا: حث النيابات العمومية على عدم تعميم م�ضطرة تقدمي املتابع يف حالة االعتقال.

تا�ضعا: اإعطاء االأ�ضبقية اإىل املعتقلني االحتياطيني حتقيقا وبتا.

عا�رشا: التقيد باملدة املحددة قانونا يف التحقيق بالن�ضبة ملحكمة العدل اخلا�ضة.
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هذه هي املقرتحات التي يعتقد املجل�ص جدواها لرت�ضيخ دولة القانون يف هذا املجال، وهي 
متممة للمقرتحات املتعلقة باملحور الت�رشيعي التي نفخر باأنها حظيت باملوافقة ال�ضامية حل�رشة 

�ضاحب اجلاللة امللك احل�ضن الثاين ن�رشه اهلل.

3.  مقتطف من مذكرة االجتماع الرابع للمجل�ص اال�ست�ساري حلقوق 
االإن�سان  )19دجنرب 1991( 

)...( لقد در�ص املجل�ص تقرير االأمانة العامة ب�ضاأن اخلطوات التنفيذية املتعلقة باأن�ضطة املجل�ص 
درا�ضة م�ضتفيذة فا�ضتقر الراأي على احاطة اجلناب العايل باهلل مبا يلي: )...( 

■    اإن املجل�ص ليبارك بكل اإجالل قرار اجلاللة ال�رشيفة باإن�ضاء جلنة املتابعة لل�ضهر على تنفيذ 
اأغلبها  اأن  االأمر ال�ضامي القا�ضي مبوافقة ال�ضدة العالية باهلل على كل مقرتحاته ويعاين 
قد دخل حيز التنفيذ، م�ضيدا بتعاون الوزارات واالدارات املعنية. وزارة الدولة املكلفة 
بال�ضوؤون اخلارجية والتعاون، وزارة العدل، وزارة الداخلية واالإعالم، االإدارة العامة 
لالأمن الوطني، قيادة الدرك امللكي، فما حتقق يف ظرف وجيز ل�ضالح حقوق االإن�ضان، 
�ضواء يف جمال الت�رشيع اأو املمار�ضة طفرة رائعة منبعها ا�ضرتاتيجية الفكر احل�ضني الرائد.

■    اإن املجل�ص ليقرتح على ال�ضدة العالية باهلل ا�ضتمرار جلنة املتابعة يف عملها لل�ضهر على 
تنفيذ باقي املقرتحات يف اأخ�رش االآجال وخا�ضة الت�رشيعية والتنظيمية. كما يلتم�ص–

وهو ي�ضيد ببادرة وزارة الداخلية واالإعالم املتعلقة بدعوة املجل�ص ملعاينة التنفيذ االذن 
ملجموعتي العمل، االأوىل املكلفة بالو�ضع حتت احلرا�ضة واالعتقال االحتياطي، والثانية 
يخ�ضها  فيما  كل  ميدانية  بزيارات  بالقيام  ال�ضجون،  يف  الو�ضعية  بدرا�ضة  املكلفة 

لالطالع عن كتب على املنجزات.
■    اإن املجل�ص ليقرتح على ال�ضدة العالية باهلل ا�ضدار االأمر ال�ضامي باإحالة م�رشوع قانون 
امل�ضطرة اجلنائية وامل�ضاريع الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة بال�ضجون عليه لدرا�ضتها ورفع 

املقرتحات اإىل اجلناب العايل باهلل.

4.  مقتطف من مذكرة االجتماع اخلام�ص للمجل�ص اال�ست�ساري حلقوق 
االإن�سان  )18 دجنرب 1992(

43.  على اإثر االأحداث التي عرفتها مدينة فا�ص يف �ضهر دجنرب 1990 اأن�ضئت باملجل�ص جلنة للبحث والتق�ضي، وقامت بعد اأ.  اأ�ضدرت اجلاللة ال�رشيفة اأمرها باملوافقة على اإحداث جمموعة عمل مكلفة بدرا�ضة الو�ضع 
اإنهاء عملها بتقدمي تقريرها للمجل�ص حيث نوق�ص يف اجتماعه الثاين.
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العالية باهلل مقرتحاته يف هذا  اإىل ال�ضدة  حتت احلرا�ضة واالعتقال االحتياطي فرفع املجل�ص 
املجال، حيث اأبى حفظه اهلل اإال اأن ي�ضفي عليها حلة امل�رشوعية واللزوم باملوافقة عليها جملة 
وتف�ضيال، اذ اأ�ضحت ن�ضا ت�رشيعيا حترتم مقت�ضياته التي اأكدت للراأي العام الوطني والدويل 

من جديد ا�ضتمرار املغرب يف املنهج ال�ضليم، وال�رشاط امل�ضتقيم، ل�ضالح حقوق االإن�ضان.

اجلنائية  امل�ضطرة  قانون  م�رشوع  لو�ضع  العدل  وزارة  به  قامت  ما  على  املجل�ص  اطلع  لقد 
مقرتحاته:  تنفيذ  �ضمن  النهائية  �ضيغتها  يف  بال�ضجون  املتعلقة  التنظيمية  الن�ضو�ص  وم�ضاريع 
وهو اإذ ي�ضيد بهذه اخلطوات الهامة يلتم�ص اإ�ضدار االأمر ال�ضامي باإحالل جمموعة عمل مكلفة 
بالت�رشيع اجلنائي وحقوق االإن�ضان حمل املجموعة امل�ضار اإليها اأعاله، حتقيقا للنظرة العامة والدرا�ضة 

ال�ضمولية �ضمن االختيارات املولوية الر�ضيدة.

ل�ضالح  ح�ضنات  من  ال�ضنة  هذه  يف  املغرب  حققه  ما  وانبهار  باعتزاز  املجل�ص  ب.  ي�ضجل 
احلقوق  املراجع  الد�ضتور  ر�ضخ  حيث  القانون،  ودولة  والدميقراطية،  االإن�ضان  حقوق 
ال�ضيا�ضية واملدنية، احلقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، وهي فر�ضة ذهبية للتباهي 
البحث  ا�ضتقبال جاللتكم للجنة  اأثناء  التاريخي  التي ت�ضمنها خطابكم  ال�ضنية  باالأفكار 
اإىل  باأن »ت�ضاف  اأمرمت  اذ  الفارطة مبدينة مراك�ص43  ال�ضنة  والتق�ضي يف �ضهر دجنرب من 
الكرامة  ل�ضمان  االإن�ضان وكرامته، وذلك  الإثبات حقوق  يعمله  ما  املجل�ص  اهتمامات 
االجتماعية واالقت�ضادية لكل مغربي«، فالتنمية ركن اأ�ضا�ضي يف هذه احلقوق. لقد خطا 
بالتزام املغرب احرتام حقوق االإن�ضان كما هي متعارف  الد�ضتور املراجع خطوة رائعة 
عليها عامليا، واإحداث املجل�ص الد�ضتوري منارة هادية وعالمة بارزة. ومازالت اململكة 
وليكون  الكمال،  نحو  املظفرة  امل�ضرية  هذه  يف  اخلطى  حتت  احلكيمة  قيادتكم  بف�ضل 
املجل�ص يف م�ضتوى هذه االآيات البينات، يلتم�ص تو�ضيع ف�ضاء ات�ضاالته، ومتتني عالقاته 
مع املنظمات اجلهوية والدولية، مع املوؤ�ض�ضات الوطنية، واملنظمات غري احلكومية �ضمن 

اال�ضرتاتيجية احل�ضنية التي قررت اأن حقوق االإن�ضان من الثوابت التي ال رجعة فيها.

5.  مقتطف من االجتماع الثامن للمجل�ص اال�ست�ساري حلقوق االإن�سان 
)23 و 24 فرباير 1994( 

اأ.املذكرة االأوىل 

العفو  باإ�ضدار  القا�ضي  احلكيم  القرار  وتقدير  اجالل  بكل  يبارك  اذ  املجل�ص  اإن   )...(
ي�ضجل  املدة،  حمددة  عقوبة  اإىل  بتحويله  وذلك  باالإعدام  عليهم  املحكوم  جميع  على  ال�ضامي 
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االآجال  اأق�رش  القليلة يف  امللفات  تبقى من  ما  بت�ضفية  التزام حكومة جاللتكم  االرتياح  بكامل 
مبناق�ضتها حالة حالة مع املجموعة املخت�ضة يف املجل�ص اعتبارا من االأ�ضبوع املقبل ق�ضد اإيجاد 
حلول م�ضتلهمة من اختياراتكم العادلة الر�ضيدة، وي�ضيد ا�ضادة عميقة بقراركم احلكيم القا�ضي 
باإحداث وزارة منتدبة لدى الوزير االأول مكلفة بحقوق االإن�ضان، وباإحداث هياأة عليا لالإعالم، 

ويرفع اإىل ال�ضدة العالية باهلل املقرتحات التالية: 

■    اعتبار اإ�ضدار مدونة ال�ضغل من االأولويات الق�ضوى، لكونها ل�ضيقة باحلقوق االقت�ضادية 
واالجتماعية؛

مقرتحات  ورفع  لدرا�ضته،  املجل�ص  اإىل  املدونة  م�رشوع  باإحالة  ال�ضامي  االأمر  ■   اإ�ضدار 
ب�ضاأنه اإىل اجلناب العايل باهلل...

ب. املذكرة الثانية 

لقد در�ص املجل�ص التقرير ال�ضادر عن جمموعة العمل املكلفة بدرا�ضة الو�ضعية يف ال�ضجون 
املوؤرخ يف 27 جمادى االأوىل 1414 )12 نونرب1993( ب�ضاأن م�رشوع املر�ضوم املنظم للموؤ�ض�ضات 
بال�ضورة  املتعلق  نونرب1993م(   30(  1414 االآخرة  جمادى   15 يف  املوؤرخ  والتقرير  ال�ضجنية، 

الو�ضفية لل�ضجون، �ضمن املنهجية التالية: 

اأول: م�رشوع املر�ضوم 

عليها  �ضادقت  التي  الدولية  باالتفاقيات  تقيده  مدى  على  للتعرف  امل�رشوع  املجل�ص  ناق�ص 
اململكة، والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�ضجناء التي اعتمدها موؤمتر االأمم املتحدة االأول ملنع 
اجلرمية ومعاملة املجرمني، فات�ضح له اأن بع�ص مقت�ضيات امل�رشوع متتاز بالتفوق على االتفاقيات 
الدولية والقواعد النموذجية، واالأغلب يتوافق معها، والقلة النادرة من القواعد وقع اإغفالها، لذلك 

ا�ضتقر راأيه، وهو ي�ضيد بامل�رشوع يف جمموعه، اأن يرفع اإىل ال�ضدة العالية باهلل املقرتحات التالية: 

■   عدم التمييز يف املعاملة ب�ضبب العن�رش، اأو اللون، اأو اجلن�ص، اأوالدين اأو الراأي، اأو املركز 
االجتماعي؛ 

■  ت�ضمني �ضجل االعتقال يوم و�ضاعة دخول املعتقلني ال�ضجن وخروجهم منه؛ 
■   ف�ضل املحبو�ضني احتياطيا عن امل�ضجونني املحكوم عليهم؛ واملحبو�ضني الأ�ضباب مدنية، 
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مبا يف ذلك الديون، عن ال�ضجناء ب�ضبب جرمية جنائية؛ باالإ�ضافة اإىل الف�ضل التام الأماكن 
االعتقال املخ�ض�ضة للرجال عن اأماكن الن�ضاء، واإ�ضناد حرا�ضتها اإىل موظفات؛ 

■   نظافة املرافق ال�ضحية لل�ضجن، واال�ضتحمام بدرجة حرارة مكيفة مع الطق�ص، بالقدر 
الذي تتطلبه ال�ضحة، مع احرتام حمالت االعتقال للم�ضاحة الدنيا املخ�ض�ضة لكل �ضجني، 

وتوفر كل معتقل، يف حدود االإمكان، على �رشير فردي وفرا�ص مالئم؛
■    احتفاظ املعتقل مبالب�ضه ال�ضخ�ضية اذا كانت نظيفة، وعدم اخ�ضاعه الرتداء لبا�ص مهني 

اأو حاط بالكرامة؛ 
■   ع�ضوية رئي�ص اجلماعة املحلية يف جلنة املراقبة التي يناط بها ال�ضهر على و�ضائل ال�ضحة، 

واالأمن، والوقاية من االمرا�ص، وعلى نظام تغذية املعتقلني، وظروف حياتهم العادية؛
■    اإقامة الطبيب العامل ب�ضفة دائمة داخل ال�ضجن اأو على مقربة منه، وا�ضت�ضارة الطبيب 
املخت�ص ب�ضاأن االأنظمة الغذائية اخلا�ضة باملعتقلني املر�ضى، والن�ضاء احلوامل، واملر�ضعات، 
والر�ضع، واالأطفال، وا�ضت�ضارته اأي�ضا قبل ا�ضتعمال و�ضائل تقييد احلرية، وتقييد االأطباء 

الداخليني العاملني بال�ضجون بحدود ال�ضالحيات املخولة لهم بهذه ال�ضفة؛ 
■   حتمية اإ�ضعار مدير املوؤ�ض�ضة فورا لالإدارة املركزية مب�ضمون تقرير طبيب املوؤ�ض�ضة؛ 

ت�ضكل  التي  ولالأفعال  اخل�ضائر،  عن  كتعوي�ص  لالقتطاعات  الداخلي  النظام  ■    حتديد 
خمالفات تاأديبية، مع اإعالم ال�ضجني مبا ن�ضب اليه، والتاأكد من �ضحة ذلك قبل اإ�ضدار 
يف  ا�ضتغاللها  على  للمرا�ضالت  بالن�ضبة  العقوبة  ق�رش  اإىل  باالإ�ضافة  حقه،  يف  العقوبة 

االهانات، اأو التهديدات، اأو االدعاءات الكاذبة؛ 
■   حتديد مكافاأة من�ضفة لل�ضجناء الذين يزاولون عمال يدر دخال؛ 

■    اإمكانية تو�ضل املعتقل احتياطيا كان اأم حمكوما عليه، اذا اأراد ذلك، باجلرائد والدوريات 
والكتب امل�ضموح ببيعها يف ال�ضوق الوطني، وفق ال�رشوط التنظيمية للمراقبة. 

ثانيا: ال�ضورة الو�ضفية لل�ضجون 

ا�ضتقر راأي املجل�ص نتيجة الدرا�ضة التحليلية للوثائق التي و�ضعتها وزارة العدل رهن اإ�ضارته، 
والزيارات امليدانية لعينات من ال�ضجون، اأن يرفع اإىل اجلاللة ال�رشيفة املقرتحات التالية: 

الن�ضبي احلا�ضل يف م�ضتوى املوؤ�ض�ضات ال�ضجنية ب�ضفة عامة، �ضواء  ■   االإ�ضادة بالتح�ضن 
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من حيث توفري ظروف االإيواء، اأو التجهيز، اأو التغذية، اأو و�ضائل الرتفيه، والتثقيف، 
والتاأهيل املهني.

■    االإ�ضادة باحلوار الذي د�ضنته ادارة ال�ضجون مع ال�ضجناء، والدعوة اإىل ا�ضتمراره ملا يف 
ذلك من فوائد جمة ل�ضالح كرامة ال�ضجني واأمن املوؤ�ض�ضة ال�ضجنية؛

■    التاأكيد على تن�ضيب جلنة املراقبة يف كل عمالة اأو اإقليم لل�ضهر على توفر و�ضائل ال�ضحة، 
حياتهم  وظروف  تغذيتهم،  نظام  وعلى  للمعتقلني،  االأمرا�ص  من  والوقاية  واالأمن، 
حمال  واإحاللهم  وان�ضجامهم  االأخالقية،  تربيتهم  اإعادة  على  امل�ضاعدة  وكذا  العادية، 

الئقا بهم بعد االإفراج عنهم تطبيقا للف�ضل 661 من قانون امل�ضطرة اجلنائية؛ 
حالة  يف  املتابع  تقدمي  م�ضطرة  تعميم  عدم  على  العمومية  النيابات  حث  على  ■    التاأكيد 

االعتقال، واعطاء االأ�ضبقية يف غرف التحقيق اإىل ق�ضايا املعتقلني االحتياطيني؛ 
■    التاأكيد على و�ضع الو�ضائل املادية، وبكل ا�ضتعجال، رهن اإ�ضارة الوزارة الإمتام ال�ضجون 
التي �رشع يف ت�ضييدها، وبناء �ضجون جديدة، اأو تو�ضعة املوجودة لتواكب عدد النزالء؛ 
■    االإ�ضادة مبا حتقق يف املجال الطبي، والتاأكيد على حت�ضري برنامج وقائي يف املو�ضوع، 
ال�ضحة  بوزارة  اجلوائح  علم  م�ضلحة  مع  بتعاون  ال�ضجون  اأطباء  اإجنازه  على  ي�ضهر 

العمومية، وتزويد ال�ضجون بو�ضائل الت�ضخي�ص ت�ضهيال للعالجات امل�ضتعجلة؛ 
للقيام بتداريب ال�ضتكمال اخلربة يف طب  العاملني ب�ضفة قارة  الفر�ضة لالأطباء  ■    اإتاحة 

ال�ضجون الذي يختلف عن الطب العادي يف جوانب عديدة؛ 
■    تعيني اأخ�ضائيني يف علم النف�ص يعملون بتن�ضيق مع االأطباء العاملني بال�ضجون لت�ضخي�ص 

بع�ص االأمرا�ص النف�ضية ب�ضفة االأمرا�ص النف�ضية ب�ضفة مبكرة ت�ضهيال لعالجها؛ 
■    حت�ضني الوجبات الغذائية كما وكيفا؛ 

العفو  من  اال�ضتفادة  تو�ضيع  ق�ضد  العفو  تعتمدها جلنة  التي  املعايري  تغيري  على  ■     التاأكيد 
امللكي ال�ضامي الكرمي؛

■   االهتمام باجلانب االإن�ضاين واالجتماعي للزيارات؛ 
■    دعم التعليم والتكوين املهني لل�ضجون؛ 

■     التاأكيد على حت�ضني الو�ضعية املادية ملوظفي ال�ضجون، واإحداث تعوي�ضات خا�ضة عن 
املخاطر التي يتعر�ضون لها، اأ�ضوة ببع�ص فئات املوظفني الذين يعملون يف ظروف مماثلة.
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ج. املذكرة الثالثة 

وحقوق  اجلنائي  بالت�رشيع  املكلفة  العمل  جمموعة  عن  ال�ضادر  التقرير  املجل�ص  در�ص  لقد 
االإن�ضان وجمموعة العمل املكلفة بدرا�ضة الو�ضعية يف ال�ضجون املوؤرخ يف 11 جمادى االآخرة 
1414هـ )26 نوفمرب 1993م( ب�ضاأن الكتابني ال�ضاد�ص وال�ضابع من م�رشوع امل�ضطرة اجلنائية، يتعلق 
االأول بتنفيذ املقررات الق�ضائية، وال�ضجل العديل، ورد االعتبار، والثاين باال�ضتثناءات الواردة 
على االخت�ضا�ص الرتابي الوطني يف متابعة وحماكمة بع�ص اجلرائم واملجرمني، وبالعالقات مع 
الق�ضائية االأجنبية، وبت�ضليم املجرمني، وناق�ص املو�ضوع مبقارنته مع قانون امل�ضطرة  ال�ضلطات 
باحلقوق  الدويل اخلا�ص  العهد  اململكة، ال�ضيما  التي �ضادقت عليها  الدولية  اجلنائية، واملواثيق 
املدنية وال�ضيا�ضة، والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، فات�ضح له 
اأن بع�ص مقت�ضيات الكتابني متتاز بالتفوق بالن�ضبة ملا يقابلها يف قانون امل�ضطرة واملواثيق الدولية، 
واالأغلب يتوافق معها، والقلة النادرة وقع اإغفالها، لذلك ا�ضتقر الراأي على اأن يرفع اإىل ال�ضدة 

العالية باهلل املقرتحات التالية:

بني        من  واختياره  العقوبات  بتنفيذ  املكلف  القا�ضي  موؤ�ض�ضة  اإحداث  على  ■    التاأكيد 
ق�ضاة االأحكام؛ 

■    اإ�ضناد رئا�ضة جلنة االفراج املقيد اإىل اأحد ق�ضاة االأحكام، وعدم تخويلها �ضالحية حتديد 
املدة التي ال يجوز فيها تقدمي طلب جديد عن رف�ص الطلب االأول؛ 

■    االقت�ضار على ا�ضرتاط ق�ضاء ن�ضف العقوبة فقط املحكوم بها من اجل جنايات اأو جنح 
ت�ضل اأو تزيد مقدار عقوبتها عن ع�رش �ضنوات الإمكانية اال�ضتفادة من االإفراج املقيد؛ 

■   اإدراج قواعد م�ضطرة العفو يف امل�رشوع؛ 
■    التقيد بالف�ضل الرابع من ظهري 2 يونيه 1959 واإعادة النظر يف مقت�ضيات الف�ضل الواحد 

والع�رشين من القانون اجلنائي؛ 
■   ا�ضتبعاد االإكراه البدين يف تنفيذ عقوبة امل�ضادرة؛ 

باحلق  املطالب  وعلى  املدنية،  احلقوق  عن  امل�ضوؤول  على  البدين  االإكراه  �رشيان  ■     عدم 
املدين الذي حكم عليه بامل�ضاريف والتعوي�ضات؛ 

■     االإ�ضارة اإىل اأولوية االتفاقيات الدولية على القواعد الوطنية فيما يخ�ص التعاون الق�ضائي 
مع الدول االأجنبية.
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د. املذكرة الرابعة 

)...( لقد در�ص املجل�ص التقرير ال�ضادر عن جمموعة العمل املكلفة بالت�رشيع اجلنائي وحقوق 
االإن�ضان املوؤرخ يف فاحت �ضعبان 1414هـ )14 يناير 1994م( ب�ضاأن املقت�ضيات التمهيدية والكتب 
اجلنائية،  امل�ضطرة  قانون  مع  مبقارنته  املو�ضوع  فناق�ص  اجلنائية،  امل�ضطرة  م�رشوع  من  اخلم�ص 
املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  ال�ضيما  اململكة،  عليها  �ضادقت  التي  الدولية  واملواثيق 
اأن  له  فات�ضح  والثقافية،  واالجتماعية  االقت�ضادية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  والعهد  وال�ضيا�ضية، 
امل�رشوع يحتوي على تفرق، وتوافق، وجتاوز، لذلك ا�ضتقر الراأي على اأن يرفع اإىل اجلناب العايل 

باهلل املقرتحات التالية:

■   الن�ص يف مادة م�ضتقلة على اأن االأ�ضل هو الرباءة، واأن من حق كل �ضخ�ص متهم بجرمية 
جميع  فيها  له  توفر  علنية،  حماكمة  يف  قانونا،  لها  ارتكابه  يثبت  اأن  اإىل  بريئا  يعترب  اأن 

ال�ضمانات الالزمة للدفاع عن نف�ضه؛
■  الن�ص على حماكمة املتهمني يف اآجال معقولة، ودون تاأخري غري مربر؛ 

االإجراءات  ون�ضخ  اجلنائية،  امل�ضطرة  قانون  بقواعد  اخلا�ضة  العدل  حمكمة  تقيد  ■   تقرير 
الواردة يف الظهائر املنظمة لها؛

■  اإدماج جميع القواعد التي ت�ضمنها ظهري 30 دجنرب 1991 يف امل�رشوع؛ 
الق�ضاء  امل�رشوع، وح�رش  1993 يف  �ضتنرب   10 ظهائر  ت�ضمنتها  التي  املقت�ضيات  ■   اإدماج 

اجلماعي يف اجلنح التاأديبية واجلنايات؛ 
العام،  الوكيل  اإىل  عليها  واالإ�رشاف  امللك،  وكيل  اإىل  الق�ضائية  ال�رشطة  اإدارة  ■   اإ�ضناد 
ومراقبتها اإىل الغرفة اجلنحية اال�ضتئنافية، مع الن�ص على اإلزام املحاكم باإحالة ما تالحظه 

من خمالفات يف حق ال�رشطة الق�ضائية اإىل الغرفة املذكورة؛ 
■  �ضحب �ضفة �ضابط ال�رشطة الق�ضائية عن قا�ضي التحقيق تر�ضيخا ال�ضتقالله؛ 
■  تقييد وكيل امللك باأجل خم�ضة ع�رش يوما الإبالغ امل�ضتكي قرار حفظ امللف؛ 
■  عدم ال�ضماح للنيابة العامة بح�ضور اال�ضتنطاق الذي يجريه قا�ضي التحقيق؛ 

■  �ضالحية ممثل النيابة العامة لتقدمي جميع املطالب التي يراها �ضاحلة با�ضم القانون؛
■  اعتبار املراقبة الق�ضائية تدبريا ا�ضتثنائيا، كما هو ال�ضاأن بالن�ضبة لالعتقال املوؤقت؛
■  ح�رش املدة الق�ضوى للو�ضع حتت املراقبة الق�ضائية مع االعتقال املوؤقت يف �ضنة؛ 
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بطالن  اإما عن  املرتتبة  الدفع  واأنواع  االخت�ضا�ص،  عدم  ب�ضبب  االإحالة  طلبات  ■    قبول 
اال�ضتدعاء، اأو بطالن امل�ضطرة املجراة �ضابقا، وكذا امل�ضائل املتعني ف�ضلها اأوليا قبل كل 

دفع اأو دفاع، واإلزام املحكمة بالبت يف هذه الطلبات قبل مناق�ضة اجلوهر؛ 
■   ا�ضرتاط ح�ضور حمامي املتابع لقبول التنازل عن الدفع ببطالن اإجراء التحقيق؛ 

■   اعتبار ا�ضتعانة ال�ضاهد بوثائقه ا�ضتثناء حمدودا ومقيدا مبوافقة رئي�ص الهيئة؛ 
■    حتديد اأجل توجيه ملف ا�ضتئناف املتهم لقرار قا�ضي التحقيق ب�ضاأن االعتقال املوؤقت اإىل 

الغرفة اجلنحية اال�ضتئنافية داخل اأربع وع�رشين �ضاعة؛ 
■    تو�ضيع اخت�ضا�ضات الغرفة اجلنحية اال�ضتئنافية لت�ضبح درجة ثانية للتحقيق االإعدادي، 
اجلنايات  غرفة  اإىل  اجلنايات  الإحالة  موؤهلة  ولتكون  عيب،  كل  من  امل�ضطرة  فتطهر 

مبحكمة اال�ضتئناف؛ 
■    اإ�ضناد النظر يف تنازع االخت�ضا�ص، بني حمكمتني من دائرة حمكمة ا�ضتئناف واحدة، اإىل 

�ضائر اأق�ضام الغرفة اجلنحية بها اإن تعددت؛ 
■   تكوين غرفة االأحداث مبحكمة اال�ضتئناف من خم�ضة ق�ضاة اإذا تعلق االأمر بجناية؛

■   تكوين ا�ضرتاط اأداء املبلغ اجلزايف عند االنت�ضاب كطرف مدين؛ 
■   عدم �ضالحية رئي�ص اجلل�ضة يف اإ�ضدار اأمر بالو�ضع حتت احلرا�ضة؛ 

■   فر�ص اإذاعة االأمر باإجراء امل�ضطرة الغيابية ثالث مرات خالل خم�ضة اأيام؛ 
بعد ح�رش  ال�ضامني،  واملوظفني  الق�ضاة  اإحالة  وتقرير  الق�ضائي،  االمتياز  قواعد  ■    ن�ضخ 
يف  بحقهم  االحتفاظ  مع  نفوذهم،  دائرة  خارج  حمكمة  اإىل  �ضيقة،  دائرة  يف  فئاتهم 
اإذا تعلق االأمر بقا�ص اأو موظف �ضام،  اأما  ا�ضتعمال طرق الطعن العادية واال�ضتثنائية؛ 
ي�ضمل نفوذه كل تراب اململكة، فانه يحال اإىل الغرفة اجلنائية باملجل�ص االأعلى، على اأن 

يبقى له حق الطعن يف قرارها اأمام بقية غرف املجل�ص؛ 
اإىل         القرار  اأو  احلكم  تبليغ  تاريخ  من  بالنق�ص  الطعن  مذكرة  اإيداع  اأجل  �رشيان  ■    بدء 

طالب النق�ص؛ 
■    منع الطعن بالنق�ص من طرف املطالب باحلق املدين للدفاع عن م�ضاحله املرتبطة بحكم 

الرباءة اأو االإعفاء؛ 
■    منع الطعن بالنق�ص الذي تتقدم به النيابة العامة �ضد حكم الرباءة، اأو االإعفاء، اإال لفائدة 
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القانون، دون اأن يكون له اأثر على امل�ضتفيد من هذا احلكم؛ 
■   اعتبار خرق االجراء اجلوهري موجبا للطعن بالنق�ص؛ 

■    االقت�ضار على اإثبات حالة العوز ب�ضهادة العوز اأو بعدم اأداء ال�رشيبة؛ 
■    عدم فر�ص تقدمي تنفيذ العقوبة احلب�ضية املحكوم بها على احلدث كاإجراء تعوي�ضي اأو 

تكميلي للتدابري االأخرى املتخذة يف حقه....

6.  مقتطف من مذكرة االجتماع الثالث ع�رش للمجل�ص اال�ست�ساري 
حلقوق االإن�سان  )2 اأبريل 1999( )اجلل�سة االأوىل– ملحق رقم 2(.

اأكتوبر   15 بتاريخ  ال�ضادر  االإن�ضان  حلقوق  اال�ضت�ضاري  املجل�ص  بيان  مات�ضمنه  على  بناء 
�ضخ�ضا، وبني حالتهم   112 الذين ح�رش عددهم يف  باملختفني  ي�ضمى  ما  ملف  1998م، حول 
و�ضعيتهم  من  التاأكد  انتظار  يف  املعنية  ال�ضلطات  من  بها  تو�ضل  التي  املعلومات  طبق  املبدئية 

والتحقيق يف م�ضريهم.

القا�ضية  االإن�ضان  اال�ضت�ضاري حلقوق  للمجل�ص  املوجهة  ال�ضامية  امللكية  للتعليمات  وتنفيذا 
بتحريك جميع االآليات للعمل على طي ملف حقوق االإن�ضان داخل اأجل �ضتة اأ�ضهر.

فقد تو�ضل اأع�ضاء املجل�ص اال�ضت�ضاري يف اجتماعهم الثالث ع�رش بتاريخ 2 اأبريل 1999 اإىل 
االتفاق على اقرتاح اإحداث هيئة حتكيمية للتعوي�ص عن االختفاء الق�رشي يكون تركيبها ويتحدد 

اخت�ضا�ضها ومهامها كالتايل: 

عن  للتعوي�ص  حتكيمية  هيئة  االإن�ضان  حلقوق  اال�ضت�ضاري  املجل�ص  بجانب  اأول:  حتدث 

االختفاء الق�رشي ت�ضمى الهيئة التحكيمية.
الق�رشي  االختفاء  نتيجة  له  للم�ضتحقني  التعوي�ص  مبالغ  بتقدير  الهيئة  هذه  اىل  ثانيا:  يعهد 

بال�ضكل الذي يغطي كل االأ�رشار املادية واملعنوية.

ثالثا:  تتكون هذه الهيئة باالإ�ضافة اإىل رئي�ضها الذي يختار من بني ق�ضاة املجل�ص االأعلى، 

من اأربعة اأع�ضاء من املجل�ص اال�ضت�ضاري حلقوق االإن�ضان ومن قا�ضيني من املجل�ص 
االأعلى وممثلني عن قطاع الداخلية والعدل.
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رابعا:  تقدم طلبات التعوي�ص وجوبا داخل الثالثة اأ�ضهر املوالية لتاريخ االإعالن عن اإحداث 

الهيئة التحكيمية والتقبل الطلبات التي تقدم خارج هذا االأجل.
خام�ضا: التقبل قرارات هذه الهيئة اأي �ضكل من اأ�ضكال الطعن.

�ضاد�ضا:  تعد الهيئة التحكيمية نظامها الداخلي الذي يحدد طريقة عملها وم�ضطرة البث يف 

الطلبات املرفوعة اأو املحالة عليها.

ي�ضبح هذا النظام �ضاري املفعول بعد امل�ضادقة عليه من طرف جلنة الت�ضيق واملتابعة باملجل�ص 
اال�ضت�ضاري حلقوق االإن�ضان.

7.  مقتطف من مذكـرة االجتماع الع�رشون للمجل�ص اال�ست�ساري 
حلقوق االإن�سان  )14 اأكتوبر 2003(

 )...(

البداية  يف  فتم  االجتماع؛  اأعمال  جدول  يف  الواردة  النقط  درا�ضة  املجل�ص  ثانيا:  تناول 

ا�ضتعرا�ص ومناق�ضة الرتتيبات الالزمة لل�رشوع يف اإعداد م�رشوع امليثاق الوطني حلقوق 
املواطن وواجباته، حيث تكفل بو�ضع منهجيته العامة وخطوطه العري�ضة رئي�ص املجل�ص 

واالأمني العام وروؤ�ضاء جمموعات العمل اإ�ضافة اإىل بع�ص االأع�ضاء.

الت�رشيع  درا�ضة  اإجناز  ق�ضد  املتخذة  االأوىل  الرتتيبات  املجل�ص على  اإهتمام  اإنكب  واإثر ذلك 
اجلنائي بهدف �ضد ما يكون به من ثغرات يف جمال حماربة كل اأ�ضكال العن�رشية والكراهية والعنف.

)...(
واالعتقال  الق�رشي  االختفاء  ملف  ت�ضوية  متابعة  مو�ضوع  مناق�ضة  املجل�ص  رابعا:  وا�ضل 

التع�ضفي يف �ضوء ما انتهت اإليه اأ�ضغال اللجنة اخلا�ضة التي كلفها، يف اجتماعه التا�ضع 
الكفيلة  املقرتحات  وتقدمي  اجل�ضيمة  االنتهاكات  ما�ضي  ت�ضوية  م�ضل�ضل  بتقييم  ع�رش، 

بت�ضفية امللف. 
اأع�ضاء  اإجماع  عن  اأبعاده،  و�ضائر  من خمتلف جوانبه  املو�ضوع،  هذا  مناق�ضة  اأ�ضفرت  وقد 
املجل�ص على اأن يقرتحوا )...( تو�ضية باإحداث جلنة ت�ضمى»هيئة االإن�ضاف وامل�ضاحلة«، ق�ضد 

ت�ضوية ما�ضي االنتهاكات اجل�ضيمة ب�ضفة عادلة ونهائية.
وتت�ضمن الوثيقة املرفقة بيان االأ�ضباب املربرة الإحداثها، واملهام امل�ضندة اإليها، وبع�ص ال�رشوط 

االأ�ضا�ضية لعملها. )...(
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للمجل�ص  والع�رشون  الثالث  االجتماع  مذكرة  من  8.  مقتطف 
اال�ست�ساري حلقوق االإن�سان  )29 اأكتوبر 2004(

التي خل�ضت احل�ضيلة  الكلمة االفتتاحية  اإىل  ا�ضتمع املجل�ص   )...( ويف بداية هذا االجتماع 
جاللتكم  تن�ضيب  منذ  �ضنتني  من  يقرب  ما  خالل  هامة  منجزات  من  املجل�ص  راكمه  ملا  النوعية 
الأع�ضاء هذا املجل�ص بعد اإعادة تنظيمه وتاأهيله. كما اأبرزت جممل التحديات التي تواجه املجل�ص 
بثقافة  للنهو�ص  اإعداد خطة وطنية  واأهمها:  ثقافة وممار�ضة،  االإن�ضان  بحقوق  النهو�ص  اأجل  من 
حقوق االإن�ضان؛ واإعداد ا�ضرتاتيجية �ضاملة للنهو�ص باحلقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية؛ 
مبادئ وقواعد حقوق  اجلنائية مع  القوانني  للحقوق والواجبات؛ ومالءمة  ميثاق وطني  واإعداد 
االإن�ضان؛ باالإ�ضافة اإىل تطوير التقرير الذي يرفعه املجل�ص جلاللتكم �ضنويا عن حالة حقوق االإن�ضان.

)...( كما اأعربوا )االأع�ضاء( عن اأمت ا�ضتعدادهم للم�ضاهمة من موقع املجل�ص يف امل�رشوع احلكومي 
الإعداد �ضيا�ضة جنائية؛ ابتداء بالندوة الوطنية حول املو�ضوع مببادرة من وزارة العدل، وانتهاء ببحث 

مالءمة م�ضاريع الن�ضو�ص التي �ضتتخذ يف هذا املجال مع مباديء وقواعد حقوق االإن�ضان.

للمجل�ص  والع�رشون  اخلام�ص  االجتماع  مذكرة  من  9.  مقتطف 
اال�ست�ساري حلقوق االإن�سان  )6 ماي 2006(

)...(

اأول: ركزت الكلمة الفتتاحية على النقاط التالية:

اأ.    املقاربة املتميزة التي اعتمدتها بالدنا، خالل م�ضار احلقيقة واالإن�ضاف وامل�ضاحلة، برعاية 
يدعم  مما  االإن�ضان،  حلقوق  اجل�ضيمة  االنتهاكات  ما�ضي  لت�ضوية  جاللتكم،  من  خا�ضة 
حداثي    دميوقراطي  جمتمع  لبناء  االأ�ضا�ضية  االإ�ضالحات  على  التوافق  مرحلة  من  االنتقال 
اإىل  مرحلة توطيد املكت�ضبات واإر�ضاء اأ�ض�ص امل�ضاحلة املتمثلة اأ�ضا�ضا يف ا�ضرتجاع الثقة يف 

حكم القانون واالحتكام اإليه يف حل اخلالفات، مهما كانت طبيعتها وبواعثها. 

ب. من بني النتائج امللمو�ضة لهذا امل�ضار، تقوية الرت�ضانة القانونية يف مواجهة خروقات حقوق 
االإن�ضان، خا�ضة من خالل جترمي التعذيب، وكذا التطور امللحوظ على م�ضتوى التزامات 

بالدنا الدولية، خا�ضة برفع التحفظات عن بع�ص االتفاقيات الدولية. 

ج.  موا�ضلة امل�ضار االآخر الذي �ضبق للمجل�ص اأن اأطلقه لو�ضع خطة عمل وطنية للنهو�ص 
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بثقافة حقوق االإن�ضان بالت�ضاور واحلوار وال�رشاكة مع خمتلف الفاعلني، حيث مت االتفاق 
به  يقوم  اأن  املجل�ص  ي�ضعى  ما  جانب  اإىل  وذلك  طرفهم،  من  للتتبع  اآلية  اإحداث  على 
مركز التوثيق واالإعالم والتكوين يف جمال حقوق االإن�ضان، من اإ�ضعاع لهذه الثقافة على 

امل�ضتوى الوطني وباملنطقتني االإفريقية والعربية.
د.   العمل على توظيف م�ضامني وخال�ضات تقرير 50 �ضنة من التنمية الب�رشية يف تو�ضيف 
احلقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية يف بالدنا وتطوير املقاربة احلقوقية يف جماالت 

التنمية الب�رشية.
االإن�ضان،  املتحدة يف جمال حقوق  التي تعرفها منظومة االأمم  هـ.  تطور حركة االإ�ضالحات 
�ضواء من حيث االأجهزة والبنيات اأو من حيث ممار�ضة التقارير الدورية املقدمة اإىل جلان 
موازية  ديبلوما�ضية  يف  املجل�ص  انخراط  مع  الدولية،  ال�ضكوك  مبوجب  املحدثة  املراقبة 
لي�ص فقط للتعريف باملكت�ضبات الوطنية، بل اأي�ضا للم�ضاركة بتقدمي االآراء واالقرتاحات 

يف خمتلف امليادين مو�ضوع تلك االإ�ضالحات. )...(

للمجل�ص  والثالثون  الثاين  االجتماع  مذكـرة  من  10.   مقتطف 
اال�ست�ساري حلقوق االإن�سان  )28 فرباير 2009(

)...(

اأول: ت�ضمنت الكلمة الفتتاحية لرئي�س املجل�س تذكريا:

■    باالحتفاالت بالذكرى ال�ضتني ل�ضدور االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان والتي �ضارك فيها 
املجل�ص بتنظيم عدة اأن�ضطة، ومبا متيزت به من توجيه جاللتكم لر�ضالة ملكية �ضامية جددت 
االإن�ضان، من  الدولية حلقوق  املنظومة  املغربية يف  اململكة  انخراط  موا�ضلة  التاأكيد على 
خالل االإعالن عن رفع التحفظات عن االتفاقية الدولية للق�ضاء على كافة اأ�ضكال التمييز 

�ضد املراأة وامل�ضادقة على االتفاقية الدولية حلماية االأ�ضخا�ص يف و�ضعية اإعاقة.

حتديث  �رشورات  �ضوء  يف  اجلنائي  القانون  م�رشوع  درا�ضة  على  املجل�ص  ■    بانكباب 
ال�ضيا�ضة اجلنائية املغربية يف جمايل التجرمي والعقاب، وكذا �ضمان مالءمة مقت�ضياته مع 
املعايري الدولية حلقوق االإن�ضان ب�ضكل عام، و�ضمان تفعيل تو�ضيات هيئة االإن�ضاف 
ال�ضيا�ضة  وتاأهيل  االإن�ضان  حلقوق  اجل�ضيمة  االنتهاكات  جترمي  بخ�ضو�ص  وامل�ضاحلة 

والت�رشيع اجلنائيني ب�ضكل خا�ص.
■    بانخراط املجل�ص، يف جمال حماية حقوق االإن�ضان والت�ضدي لالنتهاكات، على تطوير 
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اإداري جهوي  ال�ضكايات وبفتح مكتب  منهجية وطريقة ر�ضد االنتهاكات ومعاجلة 
باملنطقة ال�رشقية، من �ضمن مهامه امل�ضاعدة على الرفع من اأداء املوؤ�ض�ضة يف جمال احلماية 

بتعاون وثيق مع الفعاليات احلقوقية املحلية.
■    مبوا�ضلة املجل�ص عمله املتعلق باإعداد م�رشوع ميثاق وطني حلقوق وواجبات املواطن حيث 
مت التو�ضل اإىل �ضيغة متقدمة للم�رشوع �ضيعمل املجل�ص على فتح نقا�ص داخلي مو�ضع حولها. 
■     بدور املجل�ص املتعلق باخلطة الوطنية حول حقوق االإن�ضان والدميقراطية، ومبا اأف�ضت 
اإليه جمهوداته من تي�ضري ت�ضكيل وتن�ضيب جلنة االإ�رشاف الوطنية على اإعداد هذه اخلطة، 
بتعاون مع احلكومة؛ وبال�رشوع يف و�ضع الرتتيبات الالزمة لتفعيل مقت�ضيات االأر�ضية 

املواطنة للنهو�ص بثقافة حقوق االإن�ضان.
■    باحلوار املفتوح وامل�ضاورات مع اجلهات املعنية حول تفعيل تو�ضيات هيئة االإن�ضاف 

وامل�ضاحلة يف مو�ضوع احلكامة االأمنية. 
■    مبوا�ضلة تعزيز عالقات التعاون واالنفتاح على اأطراف وفاعلني اآخرين على امل�ضتوى 
املوؤ�ض�ضات  اأو داخل عائلة  االإن�ضان  املتحدة حلقوق  االأمم  �ضواء داخل منظومة  الدويل 

الوطنية عرب العامل. 
■    مبا ورد يف الر�ضالة امللكية ال�ضامية مبنا�ضبة االحتفال بالذكرى ال�ضتني لالإعالن العاملي حلقوق 
االإن�ضان بخ�ضو�ص احلقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، ومبا قام به املجل�ص 

من اإبرام التفاقية تعاون مع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي الإجراء ت�ضخي�ص يف املو�ضوع. 

)...(

رابعا.    االطالع على مذكرة املجل�ص التي تت�ضمن اقرتاحاته الرامية اإىل تفعيل تو�ضيات هيئة 

االإن�ضاف وامل�ضاحلة املتعلقة بتاأهيل العدالة وتقوية ا�ضتقالل الق�ضاء.
خام�ضا.   عر�ص دليل خا�ص بزيارة ال�ضجون واأماكن االحتجاز يف ظل حتديث وتطوير منهجية 

عمل املجل�ص يف هذا املجال. 

للمجل�ص  والثالثون  الثالث  االجتماع  مذكـرة  من  11.  مقتطف 
اال�ست�ساري حلقوق االإن�سان  )11 يوليوز 2009(

اأول.  ت�ضمنت الكلمة االفتتاحية لرئي�ص املجل�ص:

 )...(    ■
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■     تذكريا مبنجزات املجل�ص املتعلقة مبتابعة تنفيذ تو�ضيات هيئة االإن�ضاف وامل�ضاحلة يف 
الك�ضف عن احلقيقة بخ�ضو�ص  الفردي واجلماعي، وا�ضتكمال  ال�رشر  جماالت جرب 
احلاالت العالقة، واالإ�ضالحات الت�رشيعية واملوؤ�ض�ضاتية، وخا�ضة تلك املتعلقة برت�ضيد 
احلكامة االأمنية وتاأهيل العدالة وتقوية ا�ضتقاللها ومالءمة م�رشوع القانون اجلنائي مع 

قواعد ومبادئ حقوق االإن�ضان؛
بحقوق  النهو�ص  جمال  يف  االأ�ضلية  ملهامه  ممار�ضته  وتطوير  تعزيز  على  املجل�ص  ■     عزم 
والبيئية،  والثقافية  واالجتماعية  واالقت�ضادية  واملدنية  ال�ضيا�ضية  وحمايتها،  االإن�ضان 

والعمل على تاأهيله وتنمية قدراته لتحقيق هذا االنتقال؛
■     انخراط املجل�ص يف بلورة خطة العمل الوطنية الإر�ضاء حقوق االإن�ضان والدميقراطية 
م�ضار  واإطالق  االأوروبي،  االحتاد  من  بدعم  املدين،  واملجتمع  احلكومة  مع  ب�رشاكة 

تنفيذ مقت�ضيات االأر�ضية املواطنة للنهو�ص بثقافة حقوق االإن�ضان؛ 
   )...(          

ثانيا.  مناق�ضة درا�ضة حول مالءمة م�رشوع القانون اجلنائي للمعايري الدولية حلقوق االإن�ضان، 

االإن�ضاف  هيئة  تو�ضيات  تفعيل  متابعة  اإطار  يف  املجل�ص  اأجنزها  التي  الدرا�ضة  وهي 
�ضاملة  مبراجعة  توجت  والتي  اجلنائية،  وال�ضيا�ضة  القانون  بتاأهيل  املتعلقة  وامل�ضاحلة 
التجرمي  اجلنائي،  للقانون  الثالثة  املرتكزات  خالل  من  املذكور،  للم�رشوع  ودقيقة 
ال�رشعية،  امل�ضاواة،  ملبادئ  ودقيق  �رشيح  اإعمال  خالل  ومن  وامل�ضوؤولية،  واجلزاء 

امل�ضوؤولية ال�ضخ�ضية يف املجال اجلنائي. 
العام  واالأمني  العدل  وزير  ال�ضيدين  من  كل  عرب  الدرا�ضة،  هذه  م�ضامني  مناق�ضة  وخالل 
املنظومة  مراجعة  م�ضار  ال�ضتكمال  اأ�ضا�ضية  وثيقة  مبثابة  واعتبارها  لها  تثمينهما  عن  للحكومة 
اجلنائية، مع الت�ضديد على �رشورة اإ�ضالح امل�ضطرة اجلنائية، والربط بني اإ�ضالح العدالة واإ�ضالح 
الق�ضاء. واقرتح ال�ضيد االأمني العام للحكومة ت�ضكيل جلينة بني احلكومة واملجل�ص اال�ضت�ضاري 
حلقوق االإن�ضان من اأجل تعميق الدرا�ضة املذكورة. وبعد تدخالت م�ضتفي�ضة من جانب اأع�ضاء 
املجل�ص، والتي تناولت خمتلف جوانب الدرا�ضة واعتربتها قفزة نوعية يف عمل املجل�ص يف جمال 
ا�ضتكمال  �رشورة  اإىل  املجل�ص  خل�ص  االإن�ضان،  حلقوق  الدولية  املعايري  مع  الت�رشيعات  مالءمة 

النقا�ص بني اأع�ضاءه ومع ال�رشكاء احلكوميني حول املو�ضوع.
 )...(

يف  امل�ضاهمة  على  املجل�ص  عمل  فقد  والت�رشيعية،  املوؤ�ض�ضاتية  االإ�ضالحات  جمال  ■   ويف 
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الدويل يف  الت�رشيع  مع  الوطني  الت�رشيع  اقرتاحات ومذكرات بخ�ضو�ص مالءمة  تقدمي 
امليدان اجلنائي وتاأهيل العدالة وتقوية ا�ضتقالل الق�ضاء واحلكامة االأمنية. ففي املو�ضوع 
اجلنائي كما  القانون  مل�رشوع  �ضاملة ودقيقة  مبراجعة  القيام  املجل�ص على  االأول، عمل 
�ضبق بيانه. ويف املو�ضوع الثاين، اأعد مذكرة رفعت اإىل جاللة امللك، و�ضيوا�ضل املجل�ص 
تعاونه مع وزارة العدل وجميع املوؤ�ض�ضات والفعاليات االأخرى املعنية، ل�ضمان اإ�ضالح 
عميق للق�ضاء يوؤّمن ا�ضتقالله ويقوي ثقة املواطن فيه. وبخ�ضو�ص املو�ضوع الثالث، فقد 
�رشع املجل�ص يف اإعداد مذكرة، بعد م�ضاورات مع االأطراف املعنية، ويعتزم اإنهاء هذا 

امل�رشوع يف اأجل قريب اإن �ضاء اهلل )...(

للمجل�ص  والثالثون  اخلام�ص  االجتماع  مذكـرة  من   12.  مقتطف 
اال�ست�ساري حلقوق االإن�سان  )25 فرباير 2010(

)...(

اأول. ت�ضمنت الكلمة االفتتاحية لرئي�ص املجل�ص:

بها  حظيا  التي  املولوية  الثقة  على  والعدل  الداخلية  وزيري  ال�ضيدين  من  كل  ■   تهنئة 
مع  للتعاون  املتوا�ضل  املجل�ص  والتاأكيد على عزم  باملجل�ص  بهما كع�ضوين  والرتحيب 

احلكومة يف كل امللفات والق�ضايا املتعلقة بحقوق االإن�ضان؛

مواكبتها  املجل�ص يف  ينخرط  والتي  بالدنا  تعرفها  التي  املهيكلة  باالإ�ضالحات  ■    تذكري 
املفتوح  والور�ص  اجلنائية  املنظومة  الق�ضاء وحتديث  اإ�ضالح  ب�ضكل خا�ص  بينها  ومن 
حول مو�ضوع اجلهوية املو�ضعة واإن�ضاء املجل�ص االقت�ضادي واالجتماعي، وكذا مواكبة 
وحتديد  تو�ضيف  على  العمل  خالل  من  بالدنا  يف  املفتوحة  التنمية  الأورا�ص  املجل�ص 

امللحق الثاين

التو�سيات واالآراء اال�ست�سارية

املرفوعة اإىل  جاللة امللك 
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م�ضامني االأبعاد االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية والبيئية حلقوق االإن�ضان؛
)...(

الراأي ال�ضت�ضاري ب�ضاأن مالءمة القانون اجلنائي املغربي ملكافحة الكراهية وامليز والعنف

يف خطاب العر�ص ل�ضنة 2003؛ تف�ضل �ضاحب اجلاللة اأيده اهلل بتكليف املجل�ص اال�ضت�ضاري 
حلقوق االإن�ضان »باالنكباب على اإعداد االقرتاحات الالزمة، ل�ضد الفراغات الت�رشيعية، يف جمال 

حماربة كل اأ�ضكال العن�رشية والكراهية والعنف«.

ويت�رشف املجل�ص باأن يعرب ملوالنا �ضاحب اجلاللة عن اعتزازه بالثقة ال�ضامية التي و�ضعها فيه من 
خالل هذا التكليف، وعن تقديره وامتنانه حلر�ص جاللة امللك على اأن يقوم املجل�ص بجميع �ضالحياته.

وقد قام املجل�ص بدرا�ضة متخ�ض�ضة ومف�ضلة ملقت�ضيات الت�رشيع اجلنائي املغربي ذات ال�ضلة 
مبكافحة امليز والكراهية والعنف، يف �ضوء ما تق�ضي به املواثيق الدولية، وما ي�ضت�ضف من القانون 

املقارن يف هذا املجال.

والعنف  والكراهية  امليز  ملظاهر  والفعال  والعادل  امل�رشوع  الزجر  اأن  من  ذلك  يف  وانطلق 
االأ�ضا�ضية لدولة احلق والقانون والدميقراطية، وهو من �ضميم حماية حقوق  املقومات  هو من 
االإن�ضان يف العي�ص يف اأمان واطمئنان، ويف التمتع باحلريات االأ�ضا�ضية دون متييز ب�ضبب االإعاقة 

اأو اجلن�ص اأو العرق اأو الدين اأو الثقافة اأو احلالة االجتماعية اأو غريها.

وبعد التداول يف نتائج هذه الدرا�ضة املتخ�ض�ضة، خالل دورته املنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2004؛

اجتاه  االأخرية يف  االآونة  وتتميمه يف  تعديله  املغربي، مت  اجلنائي  القانون  باأن  املجل�ص  �ضجل 
جترمي خمتلف اأ�ضكال العنف وامليز والكراهية املوؤدية لهما، وكذا التحري�ص على العنف واالإ�ضادة 
رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  )ال�ضادر   24.03 رقم  القانون  مبوجب  وذلك  االإرهاب.  بجرائم 
املتعلق مبكافحة   02.03 1424 )11 نونرب2003(، والقانون رقم  16 رم�ضان  بتاريخ   1.03.207
                              1424 االأول  ربيع   26 بتاريخ   1.03.140 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  )ال�ضادر  االإرهاب 
بتنفيذه  )ال�ضادر  ال�ضحافة  لقانون  واملتمم  املغري   77.00 رقم  القانون  وكذا   ،)2003 ماي   28(

الظهري ال�رشيف رقم 1.02.207 بتاريخ 25 رجب 1423 )03 اأكتوبر2003(.

كما تبني خالل مناق�ضة املو�ضوع اأن القانون اجلنائي، واإن �ضار يت�ضمن مقت�ضيات متقدمة 
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العنف  على  التحري�ص  وكذا  لهما،  املوؤدية  والكراهية  وامليز  العنف  اأ�ضكال  خمتلف  جترمي  يف 
ق�ضد حتديثه ومالءمته مع  املراجعة  اإىل  يظل يف حاجة  فاإنه  االإرهاب؛  باأخطر جرائم  واالإ�ضادة 
خمتلف التطورات املجتمعية واملواثيق الدولية ذات ال�ضلة والفكر اجلنائي املعا�رش وامل�ضتجدات 
الت�رشيعية. مع احلر�ص على توحيد امل�ضطلحات اجلنائية ب�ضاأن اأ�ضكال امليز املدانة، وذلك على 
اأ�ضا�ص التعريفات املتطورة دوليا، مع احلر�ص على تنا�ضق املدونة اجلنائية مع الت�رشيعات االأخرى 

ذات املقت�ضيات اجلزائية املطلوب مراجعتها يف هذا االجتاه.

االقرتاحني  اجلاللة  اإىل ح�رشة �ضاحب  يرفع  اأن  املجل�ص على  راأي  ا�ضتقر  وبناء على ذلك، 
يتعلق  والثاين  اجلديدة،  املقت�ضيات  لتفعيل  واإجرائية  عملية  تدابري  اتخاذ  يخ�ص  االأول  التاليني؛ 

ب�رشورة ال�رشوع يف مراجعة القانون اجلنائي.

القرتاح الأول: تفعيل املقت�ضيات اجلديدة 

تفعيال للمقت�ضيات اجلديدة التي اأتت بها املراجعة الت�رشيعية امل�ضار اإليها اأعاله، يرى املجل�ص 
اأن العربة لي�ضت فقط بوجود القوانني واإمنا اأوال بالوقاية من اجلرائم وثانيا بتفعيل الت�رشيعات؛

اأ�ضكال الكراهية وامليز  ونظرا حلداثة وتنوع العديد من املقت�ضيات املت�ضلة مبكافحة خمتلف 
والعنف والتحري�ص على ذلك؛ فاإن هناك حاجة اإىل ما يلي:

1.   اإ�ضدار دليل عملي ي�رشح املقت�ضيات اجلديدة وكيفية تفعيلها، واعتماد هذا الدليل كاأ�ضا�ص 
للتح�ضي�ص والتكوين املمنهج ملختلف مكونات اجلهاز الق�ضائي وم�ضاعديه وب�ضفة خا�ضة 

املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني و�ضائر االأفراد واجلهات امل�ضاعدة للعدالة؛

2.   التح�ضي�ص بقيم الت�ضامح وامل�ضاواة وقبول االختالف واإ�ضاعة ثقافة املواطنة الع�رشية؛ 
العمومي،  واالت�ضال  واالإر�ضاد  والتكوين  والتعليم  الرتبية  قنوات  خمتلف  عرب  وذلك 

بهدف الوقاية من جرائم العن�رشية والكراهية وامليز والعنف والتحري�ص عليها.

القرتاح الثاين: مراجعة القانون اجلنائي وحتديثه

ا�ضتح�ضارا لالأعمال البحثية والدرا�ضات املتخ�ض�ضة التي �ضبق اأن قام بها املجل�ص اال�ضت�ضاري 
يف واليته ال�ضابقة حول مو�ضوعات حيوية تخ�ص بع�ص مقت�ضيات القانون اجلنائي؛
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وانطالقا من الدرا�ضة املتخ�ض�ضة واملناق�ضة التي اأعقبتها من لدن املجل�ص يف تركيبته اجلديدة 
توخيا  القانون  ل�ضاحب اجلاللة مراجعة هذا  ال�ضديد  النظر  املجل�ص من  يلتم�ص  املو�ضوع؛  يف 

لالأهداف العامة املذكورة اأعاله، وحتقيقا للغايات املن�ضودة من بينها:

1.     تدقيق االأو�ضاف والعنا�رش املكونة جلرائم ال�ضتم والقذف املقرتنة باأ�ضكال الكراهية 
اأ�ضكال امليز املدانة،  والعنف، وجترمي ال�ضتم والقذف املوجهني لفئات تكون �ضحية 

كلما اقرتن ذلك بتحري�ص النا�ص على كراهية هذه الفئة اأو تلك؛

2.    حتقيق االن�ضجام مع مبادئ واأ�ض�ص الفل�ضفة اجلنائية اجلديدة التي تبلورت يف قواعد 
يخ�ص  فيما  وحديثة  ع�رشية  توجهات  اأقر  الذي  اجلنائية،  للم�ضطرة  اجلديد  القانون 

ال�ضمانات القانونية واحلقوقية للمحاكمة العادلة؛

ومدونة  االأ�رشة  مدونة  خالل  من  واالأطفال  للن�ضاء  حتققت  التي  املكت�ضبات  3.   توطيد 
 ،24.03 رقم  القانون  مبوجب  اجلنائية  املدونة  على  اأدخلت  التي  والتعديالت  ال�ضغل 
اإدماج تعاريف ومقت�ضيات  وذلك جت�ضيدا لالإرادة امللكية ال�ضامية والإرادة االأمة؛ مع 
جديدة تخ�ص جترمي اأفعال �ضوء املعاملة واال�ضتغالل والعنف التي هي مو�ضوع التزام 
�ضادقت  التي  االإن�ضان  بحقوق  املتعلقة  الدولية  االتفاقيات  مبوجب  املغربية  اململكة 

عليها اأو ان�ضمت اإليها.

والنظر الوا�ضع والراأي ال�ضديد ملوالنا �ضاحب اجلاللة اأيده اهلل.

20 يوليوز 2004 

امللحق الثالث

تو�سيات هيئة االإن�ساف وامل�ساحلة

)...(
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 ثالثا : املجاالت الرئي�سية لالإ�سالحات املقرتحة

1. تعزيز احلماية الد�ضتورية حلقوق الإن�ضان

لي�ص من �ضالحية الهيئة اتخاذ موقف، حول وجهات النظر ال�ضيا�ضية اأو احلزبية املعلن عنها 
يف النقا�ص العمومي حول الد�ضتور.

وباعتبار ال�ضلطتني اللتني مينحهما الد�ضتور املبادرة بالتعديل، وهما جـاللة املـلك والربملان، 
تقرتح الهيئة، يف اإطار تفكريها حول الق�ضايا التي ينبغي اأخذها بعني االعتبار يف �ضلب د�ضتور 

البالد، عندما يكون االأمر ممكنا ما يلي:

■   تعزيز احرتام حقوق االإن�ضان وحت�ضني احلكامة االأمنية وعلى اخل�ضو�ص يف حالة االأزمات؛
عرب  وذلك  دوليا  عليها  متعارف  هي  كما  االإن�ضان  حلقوق  الد�ضتوري  التاأ�ضيل  ■   دعم 
عام  وب�ضكل  ال�ضلـة  ذات  الدولية  واالتفاقيات  املعاهدات  �ضمو  ملبداأ  وا�ضح  تر�ضيخ 

معايري القانون الدويل حلقوق االإن�ضان والقانون االإن�ضاين على القوانني الوطنية؛
التي يت�ضمنها مثل  ■   التن�ضي�ص الد�ضتوري ال�رشيح بفحوى احلريات واحلقوق االأ�ضا�ضية 
واالإ�رشاب  والتجمع  وال�ضيا�ضي  النقابي  والتنظيم  والتظاهر  والتعبري  التنقل  حريات 
و�رشية املرا�ضالت وحرمة امل�ضكن واحرتام احلياة اخلا�ضة. وحت�ضينها بالقدر الكايف �ضد 
اأية تقلبات للعمل الت�رشيعي والتنظيمي واالإداري العادي. مع التن�ضي�ص على املقت�ضى 
الذي يجعل تنظيم هذا املجال من اخت�ضا�ص القانون، واإلزام امل�رشع نف�ضه كلما اأقدم 
على تنظيم ممار�ضتها، باأن ي�ضن، ف�ضال عن ال�ضمانات املوجودة، �ضمانات اأخرى وقائية 
مع �ضبل اللجوء للعدالة ل�ضالح املواطنني الذين قد يعتربون اأنهم ت�رشروا يف ممار�ضة اأية 

حرية من تلك احلريات اأو حق من احلقوق؛

الرجال  بني  امل�ضاواة  على  بالتن�ضي�ص  وذلك  للم�ضاواة،  الد�ضتورية  ال�ضمانات  ■   تعزيز 
والن�ضاء يف احلقوق ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية والثقافية؛ 

اجلهاز  عن  ال�ضادرة  امل�ضتقلة  التنظيمية  واملرا�ضيم  للقوانني  الد�ضتورية  املراقبة  ■   تقوية 



121

اإ�صالح منظومة العدالة يف �صوء تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة

من  قانون  د�ضتورية  بال  ا�ضتثناء  الدفع،  يف  احلق  على  د�ضتوريا  والتن�ضي�ص  التنفيذي، 
م�ضبوطة  �رشوط  وو�ضع  فيه  للف�ضل  الد�ضتوري  املجل�ص  على  االإحالة  مع  القوانني، 
لذلك تفاديا لالدعاء املفرط بالالد�ضتورية، و�ضمان حق االأقلية يف الطعن بعدم د�ضتورية 

القوانني ال�ضادرة عن الربملان اأمام املجل�ص الد�ضتوري؛
■   جترمي ممار�ضة االختفاء الق�رشي واالعتقال التع�ضفي واالإبادة العن�رشية وباقي اجلرائم �ضد 

االإن�ضانية والتعذيب وكل اأ�ضكال املعاملة والعقوبات القا�ضية والالاإن�ضانية واملهينة؛
■    منع كل اأ�ضكال امليز املدانة دوليا وكل اأ�ضكال التحري�ص على العن�رشية ومقت االأجانب 

والعنف والكراهية على م�ضتوى القواعد الد�ضتورية ال�ضامية؛
■  االإقرار د�ضتوريا مببداأ براءة كل متهم اإىل اأن تثبت اإدانته، و�ضمان حقه يف حماكمة عادلة؛
■    تعزيز املبداأ الد�ضتوري، من حيث ف�ضل ال�ضلط، وخا�ضة فيما يت�ضل با�ضتقالل العدالة 
تنظيم  يف  التنفيذية  لل�ضلطة  تدخل  الأي  ال�رشيح  املنع  مع  للق�ضاة،  االأ�ضا�ضي  والنظام 

العدالة و�ضري ال�ضلطة الق�ضائية؛ 
■   تقوية ال�ضمانات الد�ضتورية ال�ضتقالل املجل�ص االأعلى للق�ضاء وجعل نظامه االأ�ضا�ضي 
يحدد بقانون تنظيمي يتم مبقت�ضاه مراجعة ت�ضكيلته ووظيفته مبا ي�ضمن متثيلية اأطراف 
من  ومتكينه  وماليا،  ب�رشيا  الذاتي  با�ضتقالله  له  االإقرار  مع  داخله،  ق�ضائية  غري  اأخرى 
�ضلطات وا�ضعة يف جمال تنظيم املهنة وو�ضع �ضوابطها واأخالقياتها وتقييم عمل الق�ضاة 

وتاأديبهم. وتخويله اإعداد تقرير �ضنوي عن �ضري العدالة؛ 
■   النهو�ص باحلكامة االأمنية من حيث تقوية االأمن وحفظ النظام العام �ضواء يف الظروف 

العادية اأو عند حدوث اأزمات؛
■      تو�ضيح وتقوية �ضلطات الربملان يف البحث وتق�ضي احلقائق فيما يخ�ص احرتام حقوق 
االإن�ضان والوقوف على اأية وقائع قد تثبت حدوث انتهاكات ج�ضيمة، مع اإلزامه باإن�ضاء 
حقوق      اأن  فيها  يبدو  التي  احلاالت  كل  يف  الوا�ضع  االخت�ضا�ص  ذات  للتق�ضي  جلان 
االإن�ضان قد انتهكت اأو هي معر�ضة لذلك ب�ضكل �ضافر، مع منح االأقلية هي االأخرى 

حق اإن�ضاء تلك اللجان؛
والنظام   االأمن  على  واحلفاظ  االإن�ضان  حقوق  حماية  يف  احلكومة  م�ضوؤولية  ■     اإقرار 

واالإدارة العمومية؛
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بها  يناط  االإن�ضان  والقانون وحقوق  الد�ضتور  فقهاء  من  امل�ضتوى  رفيعة  جلنة  ■    ت�ضكيل 
املنا�ضبة  املقرتحات  وتقدمي  املقرتح  الد�ضتوري  املقت�ضى  وتبعات  متطلبات  تفح�ص 
لتحقيق االن�ضجام بني القوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية امل�ضادق عليها من طرف 

املغرب يف جمال حقوق االإن�ضان.

2. موا�ضلة الن�ضمام اإىل اتفاقيات القانون الدويل حلقوق الإن�ضان

■    امل�ضادقة على الربوتوكول الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية 
املتعلق مبنع عقوبة االإعدام؛

جميع  على  للق�ضاء  الدولية  باالتفاقية  امللحق  االختياري  الربوتوكول  على  ■    امل�ضادقة 
بع�ص  بخ�ضو�ص  املغرب  �ضجلها  التي  التحفظات  ورفع  الن�ضاء،  �ضد  التمييز  اأ�ضكال 

مقت�ضيات االتفاقية املذكورة؛ 
■    امل�ضادقة على النظام االأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية تتميما لتوقيع املغرب عليه، مع 

فح�ص االإكراهات املطروحة.

3. تعزيز احلماية القانونية والق�ضائية حلقوق الإن�ضان

1.3. التعزيز  القانوين للحقوق واحلريات الفردية واجلماعية

■      تدقيق امل�ضاطر واالآليات الق�ضائية القبلية والبعدية الكفيلة ب�ضمان التوازن بني �رشورة 
مكافحة  يقت�ضيه  وما  اخلا�ضة  وحياتهم  االأفراد  كرامة  و�ضيانة  احلرية  جماالت  تو�ضيع 

االإرهاب واحلقد والعنف والتمييز ب�ضكل متوازن؛

■    تعزيز املراقبة الق�ضائية ملا بعد �ضدور االأحكام؛

يتعلق  ما  وخ�ضو�ضا  املهنية،  للموؤ�ض�ضات  الذاتي  التنظيم  وتاأهيل  تقوية  �ضبل  ■    تدقيق 
باالأخالقيات وقواعد ال�ضلوك وت�ضوية املنازعات الداخلية.

2.3. النتهاكات اجل�ضيمة حلقوق الإن�ضان     

■    مالئمة الت�رشيع اجلنائي الوطني وتعهدات والتزامات بالدنا فيما يخ�ص املعايري الدولية، 
وجرميتي االختفاء الق�رشي واالعتقال التع�ضفي، ومن ذلك ب�ضفة خا�ضة:
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■    اإدماج التعاريف واالأو�ضاف والعنا�رش املكونة لها يف االتفاقيات الدولية يف القانون 
اجلنائي املغربي باعتبارها جرائم؛

■   اإدماج عنا�رش امل�ضوؤولية املتعلقة بها واجلزاءات الواردة عليها كما هي معرفة دوليا؛
اأو  رتبتهم  كانت  كيفما  العقوبات،  باأ�ضد  و�رشكائهم  االنتهاكات  مرتكبي  ■   معاقبة 

ياأمترون  من  اأو  القانون  ونفاذ  احلرية  بتقييد  لهم  اأية عالقة  اأو  اأو وظيفتهم  و�ضعهم 
كل  عن  ف�ضال  خربات؛  اأو  م�ضاعدات  وظائفهم  بحكم  يقدمون  من  اأو  باأوامرهم 
واالعتقال  الق�رشي  االختفاء  تخ�ص جرائم  معلومات  تقدمي  ميتنع عن  اأو  يت�ضرت  من 

التع�ضفي والتعذيب؛
روؤ�ضائهم  باأوامر  املاأمترين  واالأعوان  ال�ضلطة  ووكالء  العموميني  املوظفني  ■   تخويل 
اجلرائم  ارتكاب  حماولة  اأو  ارتكاب  على  تدل  معلومات  كل  عن  التبليغ  واجب 

املذكورة اأيا كانت �ضفة ال�ضلطة االآمرة به؛ 
■    و�ضع مقت�ضيات م�ضطرية خا�ضة، فيما يخ�ص االنتهاكات اجل�ضيمة حلقوق االإن�ضان 

وذوي حقوقهم عند االقت�ضاء من حيث اال�ضتماع اأثناء البحث واالنت�ضاب كطرف 
مدين اأمام اجلهة الق�ضائية املخت�ضة ومن حيث التاأهيل وجرب ال�رشر. 

■    ت�ضجل هيئة االإن�ضاف وامل�ضاحلة باهتمام بالغ مبادرة احلكومة باإعداد م�رشوع قانون 
يجرم التعذيب عمال بتو�ضية املجل�ص اال�ضت�ضاري حلقوق االإن�ضان وباإقدام الربملان على 

امل�ضادقة عليه بق�ضد ن�رشه ر�ضميا، و تعزيز مقت�ضياته وفق ما ورد اأعاله.

4. و�ضع اإ�ضرتاتيجية ملكافحة الإفالت من العقاب

■    تدعو هيئة االإن�ضاف وامل�ضاحلة بناء على النتائج الواردة يف تقريرها اخلتامي اإىل و�ضع 
اإ�ضرتاتيجية وطنية متكاملة، مندجمة ومتعددة االأطراف، ملكافحة االإفالت من العقاب؛ 
توطيد  ومتطلبات  الدولية  للمعايري  املالئمة  احلمائية  الت�رشيعية  املقت�ضيات  على  ت�ضتند 
االأطراف  كافة  فيه  تتدخل  اإطار  يف  البالد،  يف  اجلاري  الدمقرطة  م�ضل�ضل  وحماية 
القانونية والق�ضائية واملدنية والرتبوية واالجتماعية، بوا�ضطة برامج ت�ضتهدف الت�ضدي 
�ضفافة  فعالة ورقابة  تدابري زجرية  والتثقيف والتكوين، و�ضمان  والوقاية والتح�ضي�ص 

وعادلة للقطع مع كل اإفالت من العقاب.   
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5. اإعادة تاأهيل ال�ضيا�ضة والت�رشيع اجلنائيني

باملغرب  اجلنائية  ال�ضيا�ضة  حول  الندوة  مبنا�ضبة  املجرى  الوطني  احلوار  نتائج  ■    تفعيل 
وتو�ضياتها  خال�ضاتها  لكون  اعتبارا   2004 دجنرب  و11   10  ،9 اأيام  مبكنا�ص  املنعقدة 
للبالد،  اجلنائية  ال�ضيا�ضة  مو�ضوع  حول  اإ�ضالحية  مداخل  لبلورة  جيدة  اأر�ضية  تعترب 
وب�ضفة خا�ضة ما يتعلق مب�ضتوى االعتقال والعقوبات ال�ضالبة للحرية وبدائلها، وبدائل 
االأكرث  الفئات  وحماية  وم�ضاعدتهم  ال�ضحايا  حماية  و�ضمانات  العمومية  الدعوى 

ه�ضا�ضة؛ واآليات العدالة اجلنائية؛
اإ�ضافية واأخرى تكميلية،  امل�ضطرة اجلنائية مبقت�ضيات  لقانون  املراجعة االأخرية  ■      تعزيز 
فيما يخ�ص تكري�ص احرتام حقوق االإن�ضان، والتوجه نحو عدالة حتقيقية بدل عدالة 
اتهامية؛ وت�ضحيح اأوجه االختالالت التي اأفرزتها املمار�ضة واعرت�ضت �ضبيل املهنيني؛

�ضد  للعنف  ودقيق  وا�ضح  تعريف  باإدراج  اجلنائي،  للقانون  االأخرية  املراجعة  ■     تعزيز 
الن�ضاء، يعتمد املعايري الدولية يف املجال، والتن�ضي�ص على ت�ضديد العقوبات يف حالة 
موظفي  طرف  من  االغت�ضاب  ذلك  يف  مبا  اأ�ضكاله،  مبختلف  للعنف  الن�ضاء  تعر�ص 
االأجهزة املكلفة بتنفيذ القوانني، وتو�ضيع جمال جترمي التحر�ص اجلن�ضي لي�ضمل خمتلف 
واالأخذ  االأخرية(،  التعديالت  العمل كما جاء يف  ف�ضاء  )بدل ح�رشه يف  الف�ضاءات 

باإلزامية و�ضع الن�ضاء اأثناء احلرا�ضة النظرية حتت م�ضوؤولية ن�ضاء.  

6. تاأهيل العدالة وتقوية ا�ضتقالليتها 

■   باالإ�ضافة اإىل ما ورد يف �ضاأن تقوية ال�ضلطة الق�ضائية د�ضتوريا:
■    ف�ضل وظيفة وزير العدل عن املجل�ص االأعلى للق�ضاء؛

■   جعل املجل�ص االأعلى للق�ضاء مبقر املجل�ص االأعلى بالرباط؛

■   متابعة ت�رشيع وثرية اإ�ضالح الق�ضاء والنهو�ص مب�ضتواه؛

■  موا�ضلة حتديث املحاكم؛ 

■   حتفيز الق�ضاة واأعوان العدالة، وتكوينهم االأ�ضا�ضي وامل�ضتمر والتقييم املنتظم الأدائهم؛  

■    موا�ضلة م�ضاريع تنظيم خمتلف املهن الق�ضائية وجعلها قادرة على ال�ضبط الذاتي ل�ضوؤونها 
من حيث احلقوق والواجبات واالأخالقيات؛
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■    مراجعة تنظيم واخت�ضا�ضات وزارة العدل ب�ضكل يحول دون اأي تدخل اأو تاأثري للجهاز 
االإداري يف جمرى العدالة و�ضري املحاكمات؛                                                                                                                                                                                      

■   جترمي تدخل ال�ضلطة االإدارية يف جمرى العدالة؛

■    ت�ضديد العقوبات اجلنائية يف حق كل اإخالل اأو م�ضا�ص بحرمة الق�ضاء وا�ضتقالله. 

7. تفعيل تو�ضيات املجل�س ال�ضت�ضاري حلقوق الإن�ضان حول ال�ضجون

يف  الواردة  االإن�ضان  حلقوق  اال�ضت�ضاري  املجل�ص  عن  ال�ضادرة  التو�ضيات  ■    اإعمال 
الإ�ضالح   2004 �ضنة  ال�ضادر  ال�ضجنية  املوؤ�ض�ضات  يف  الو�ضع  حول  اخلا�ص  تقريره 
االأو�ضاع فيها وذلك فيما يتعلق بتو�ضيع �ضالحيات قا�ضي تطبيق العقوبات، وتفعيل 
نظام االإفراج املقيد واملراقبة الق�ضائية واإعداد مقت�ضيات تخ�ص نظام العفو من حيث 

م�ضطرته ومعايريه؛
وعلى  التفعيل  ذلك  �ضري  على  بانتظام  املذكور  املجل�ص  باإطالع  العدل  وزارة  ■    قيام 

ال�ضعوبات التي اعرت�ضتها واأ�ضبابها؛
يتوىل  املجال،  يف  وخمت�ضني  ومربني  ق�ضاة  من  يتكون  م�ضغر،  اإداري  جمل�ص  ■    اإحداث 
اإبداء الراأي يف الت�ضيري املايل والتنظيمي واالأمني وتدبري املوارد الب�رشية، واختيار مدراء 

ال�ضجون وتعيينهم يف االأماكن املنا�ضبة وتقييم �ضري املرفق. 

8. تر�ضيد احلكامة الأمنية

1.8. امل�ضوؤولية احلكومية يف جمال الأمن

االأمنية وحفظ  العمليات  عن  ت�ضامني«  ب�ضكل  م�ضوؤولة  »احلكومة  قاعدة  اآثار  ■    تفعيل 
النظام العام وحماية الدميقراطية وحقوق االإن�ضان واإلزامها باإخبار اجلمهور والربملان 
باأية اأحداث ا�ضتوجبت تدخل القوة العمومية، ومبجريات ذلك بالتدقيق، وبالعمليات 

االأمنية ونتائجها وامل�ضوؤوليات وما قد يتخذ من التدابري الت�ضحيحية.

2.8. املراقبة والتحقيق الربملاين يف جمال الأمن

■    قيام االأحزاب ال�ضيا�ضية املمثلة يف الربملان باإعمال مبداأ م�ضوؤوليتها ال�ضيا�ضية والت�رشيعية 
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االأمر  تعلق  للمواطنني، كلما  االأ�ضا�ضية  االإن�ضان واحلريات  يتعلق بحماية حقوق  فيما 
بادعاءات حدوث انتهاكات ج�ضيمة حلقوق االإن�ضان، اأو حدوث اأفعال ج�ضيمة ما�ضة 

اأو مهددة لقيم املجتمع واختياره الدميقراطي؛

على  لها  م�ضاعدة  والقانونية،  االأمنية  باخلربة  الربملانية  احلقائق  تق�ضي  اأداء جلان  ■    تقوية 
اإعداد تقارير مو�ضوعية ودالة بعيدا عن االعتبارات ال�ضيا�ضية؛

■    تقوية اآلية االأ�ضئلة واال�ضتماع املبا�رشة من قبل الربملان، فيما يخ�ص امل�ضوؤولية عن حفظ 
االأمن والنظام العام؛

الوزراء املكلفني  لت�ضمل عالوة على  امل�ضاءلة واال�ضتماع  الربملانية يف  املمار�ضة  ■    تو�ضيع 
على  الردع  وعمليات  االأمن  اأجهزة  عن  املبا�رشين  امل�ضوؤولني  كل  والعدل،  باالأمن 

االأ�ضعدة الوطنية واالإقليمية واملحلية.

3.8. و�ضعية وتنظيم اأجهزة الأمن 

تو�ضيح ون�رش االإطار القانوين والن�ضو�ص التنظيمية املت�ضلة به فيما يتعلق ب�ضالحيات وتنظيم 
م�ضل�ضل اتخاذ القرار االأمني، وطرق التدخل اأثناء العمليات واأنظمة املراقبة وتقييم عمل االأجهزة 
اال�ضتخباراتية، وال�ضلطات االإدارية املكلفة بحفظ النظام العام اأو تلك التي لها �ضلطة ا�ضتعمال 

القوة العمومية.

4.8. املراقبة الوطنية لل�ضيا�ضات واملمار�ضات الأمنية 

■    ت�ضنيف حاالت االأزمة االأمنية، و�رشوط وتكنولوجيات التدخل فيها، مبا يتنا�ضب مع 
كل حالة، وكذا �ضبل املراقبة وو�ضع التقارير عن التدخالت االأمنية؛   

■    جعل االإ�رشاف ال�ضيا�ضي على عمليات االأمن وحفظ النظام العام فوريا و�ضفافا، وذلك 
بن�رش تقارير عن العمليات االأمنية وعما خلفته من خ�ضارة واأ�ضباب ذلك واالإجراءات 

الت�ضويبية املتخذة.

5.8. املراقبة الإقليمية واملحلية لعمليات الأمن و حفظ النظام 
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ال�ضلطات  ت�رشف  حتت  الواقعة  العمومية  القوة  وتدخالت  االأمن  عمليات  ■    و�ضع 
والتتبع،  للمراقبة  اإقليمية  اأو  حملية  للجان  الفوري  االإ�رشاف  حتت  واملحلية  االإقليمية 

متعددة التكوين؛

■    ن�رش تقرير مف�ضل عن الوقائع والعمليات واحل�ضيلة واأ�ضباب ما ح�ضل من ال�ضطط اأو 
التجاوز بعد كل عملية من هذا النوع. 

6.8. معايري وحدود ا�ضتعمال القوة

التدخل  لقرار  يوثق  ما  بكل  باالحتفاظ  االأمن  اأو  لل�ضلطة  وكيل  اأو  جهاز  كل  ■    اإلزام 
اأو اللجوء اإىل القوة العمومية، ف�ضال عن االإم�ضاك بالتقارير واالإ�ضعارات واملرا�ضالت 

املت�ضلة بها؛ 

■    اإبطال االأوامر والتعليمات ال�ضفوية، اإال يف حالة اخلطر املحدق، على اأن تتبع االأوامر 
ال�ضفوية عندئذ باأخرى مكتوبة وموقعة لتاأكيدها؛

■    املعاقبة االإدارية واجلنائية ال�ضارمة لكل من ثبت عليه اإخفاء ما ترتب من اخل�ضائر الب�رشية 
اأو املادية وعلى اال�ضتعمال املفرط للقوة العمومية اأو قام بتزوير اأو تدمري اأو الت�ضرت عن 

ما ح�ضل من جتاوزات اأو وثائق مت�ضلة بها اأو ت�ضرت عليها.

7.8. التكوين املتوا�ضل لأعوان ال�ضلطة والأمن يف جمال حقوق الإن�ضان

■    و�ضع برامج تخ�ص التكوين والتكوين امل�ضتمر يف جمال حقوق االإن�ضان وثقافة املواطنة 
اإىل  باال�ضتناد  النظام،  بحفظ  واملكلفني  االأمن  واأعوان  امل�ضوؤولني  لفائدة  وامل�ضاواة، 

املعايري الدولية والت�رشيعات الوطنية املتعلقة بحقوق االإن�ضان؛

■   اإعداد ون�رش متوا�ضل لدالئل ودعائم ديداكتيكية بهدف توعية وحت�ضي�ص خمتلف امل�ضوؤولني 
واأعوان االأمن بقواعد احلكامة اجليدة على امل�ضتوى االأمني واحرتام حقوق االإن�ضان.
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9. النهو�س بحقوق الإن�ضان عرب الرتبية والتح�ضي�س

تدعو هيئة االإن�ضاف وامل�ضاحلة اإىل و�ضع خطة وطنية متكاملة وطويلة االأمد يف هذا ال�ضاأن 
االإن�ضان يف  اال�ضت�ضاري حلقوق  املجل�ص  مبادرة  اجلارية حول  الوطنية  امل�ضاورات  من  انطالقا 
�ضاأن اخلطة الوطنية للرتبية على حقوق االإن�ضان والنهو�ص بها. ويف هذا االإطار تعترب الهيئة من 

االأولويات يف جمال النهو�ص بثقافة حقوق االإن�ضان العمل على:

■   اإدماج حماربة االأمية والرتبية غري النظامية يف الربنامج الوطني للرتبية على حقوق االإن�ضان؛
■   تعميم جتربة اأندية املواطنة على املوؤ�ض�ضات التعليمية ودعمها و�ضمان التن�ضيق فيما بينها؛

■  ا�ضتح�ضار مبادئ حقوق االإن�ضان كخلفية موؤطرة لتاأليف الكتب املدر�ضية؛
■    اإدماج مقاربة النوع يف خمتلف م�ضتويات العملية الرتبوية، مبا يف ذلك تاأليف الكتب املدر�ضية؛
■    النهو�ص بفعالية بوحدات التكوين والبحث يف جماالت حقوق االإن�ضان باجلامعات وبكرا�ضي 

اليون�ضكو ومبجموعات البحث، وتعميم هذه التجارب على �ضائر اجلامعات املغربية؛
■     ت�ضجيل التكوين والتكوين امل�ضتمر وبرامج التح�ضي�ص على حقوق االإن�ضان يف اإطار 
خطة عمل ت�ضعى اإىل اأن تخرتق مبادئ حقوق االإن�ضان والرتبية عليها، خمتلف برامج 

و�ضيا�ضات القطاعات املعنية بالنهو�ص بثقافة حقوق االإن�ضان؛
■    تنمية القدرات املوؤ�ض�ضاتية للمنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق االإن�ضان 
خطة  اأو  �ضيا�ضة  اأية  و�ضع  عند  عنه  حميد  ال  �رشيكا  واعتبارها  اأطرها؛  حرفية  وتنمية 
عمل ت�ضعى اإىل النهو�ص بثقافة حقوق االإن�ضان اأو الرتبية عليها واحلر�ص على �ضمان 

ا�ضتمرارية هذه ال�رشاكة وفعاليتها؛
البحوث   اإجناز  عرب  روافدها،  بكل  الوطنية  الثقافة  يف  االإن�ضان  حقوق  ثقافة  ■    تاأ�ضيل 

وتنظيم الندوات واالإ�رشاف على دورات تكوينية واإ�ضدار جمالت فكرية؛

■   جتديد الفكر الديني واإ�ضالح التعليم الديني وتوظيف و�ضائل االإعالم ال�ضمعية والب�رشية 
واالآداب والفنون يف ن�رش ثقافة حقوق االإن�ضان.  

10. البحث العلمي املتعلق بالتاريخ املا�ضي والراهن للمغرب

ي�ضن  كما  املعنية،  الدوائر  كل  بني  تنظيمها  وين�ضق  الوطنية،  االأر�ضيفات  ■    حتفظ جميع 
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للعموم و�رشوط االإطالع عليها واجلزاءات  قانون ينظم �رشوط حفظها واآجال فتحها 
املرتتبة عن اإتالفها؛

■   القيام مبراجعة تدريجية ملحتوى برامج مادة التاريخ ببالدنا؛
■    قيام املعهد املو�ضى باإحداثه، باالإ�ضافة اإىل املهام املوكولة اإليه، بالتوثيق والبحث والن�رش 
االإن�ضان،  حلقوق  اجل�ضيمة  االنتهاكات  مبا�ضي  املت�ضلة  التاريخية  االأحداث  حول 

وبتطورات ق�ضايا حقوق االإن�ضان، واالإ�ضالح الدميوقراطي.

11. اخت�ضا�س املجل�س ال�ضت�ضاري حلقوق الإن�ضان يف جمال الت�ضدي لالنتهاكات 

جمال  يف  طلب،  على  بناء  اأو  التلقائي  الت�ضدي  يخ�ص  فيما  املجل�ص  اخت�ضا�ص  ■    تقوية 
التحري وتق�ضي احلقائق يف انتهاكات حقوق االإن�ضان؛

■   تتبع �ضري املحاكمات؛
املعلومات  من  ومتكينه  بتحقيقاته  يتعلق  فيما  العمومية  ال�ضلطات  تعاون  درجة  ■    رفع 
والتقارير ذات ال�ضلة يف هذا املجال واإخباره مبا تتخذه من اإجراءات ت�ضحيحية ب�ضاأنها.

رابعا : اإطار تقدمي التقرير اخلتامي املت�سمن للتو�سيات 

التعليمية  املنظومة  يف  دجمها  على  يعمل  عمومية  وطنية  مرجعية  وثيقة  التقرير  ■    اعتبار 
االأمن  ورجال  ال�ضلطة  الأعوان  امل�ضتمر  والتكوين  املهني  التكوين  ويف  عام،  ب�ضكل 

والق�ضاة واأعوان الق�ضاء واملحامني واملوظفني باملوؤ�ض�ضات ال�ضجنية؛
■  تنظيم اأن�ضطة ذات طبيعة اإعالمية وتربوية لتقدمي التقرير اإىل عموم املواطنني؛

■    تنظيم حما�رشات ومنتديات لتقدمي التقرير ومناق�ضته على امل�ضتوى الدويل ق�ضد التعريف 
بالتجربة املغربية يف جمال احلقيقة وامل�ضاحلة؛

حلقوق  اجل�ضيمة  االنتهاكات  ما�ضي  �ضحايا  للن�ضاء  تكرميية  وطنية  تظاهرة  ■    تنظيم 
االإن�ضان، كاعرتاف مبا كابدنه من اآالم وقدمنه من ت�ضحيات.

خام�سا : متابعة تنفيذ تو�سيات الهيئة
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■    اإحداث جلنة باملجل�ص اال�ضت�ضاري حلقوق االإن�ضان، ملتابعة تنفيذ التو�ضيات ال�ضادرة 
عن الهيئة يف جماالت احلقيقة وجرب ال�رشر و�ضمانات عدم التكرار. وتخول هذه اللجنة 
�ضالحيات و�ضلط وا�ضعة لالت�ضال بكل ال�ضلطات واجلهات املعنية، وتعمل على تقدمي 
تقرير دوري حول نتائج عملها، مبا يف ذلك التقدم املحرز اأو التاأخر احلا�ضل يف هذا 
املجال. كما يعمل املجل�ص على دمج هذا التقرير يف تقريره ال�ضنوي عن حالة حقوق 

االإن�ضان باملغرب؛

■    اإن�ضاء جلنة وزارية خمتلطة، من طرف احلكومة، ملتابعة تنفيذ تو�ضيات الهيئة، متثل فيها 
وزارات الداخلية والعدل والثقافة واالإعالم والرتبية والتكوين املهني؛

تتوىل  للمتابعة  اآلية  بوا�ضطة  االأ�رشار  جرب  جمال  يف  الهيئة  اأعمال  نتائج  تفعيل  ■    متابعة 
اإ�ضعارهم  وم�ضاطر  ال�ضحايا  تعوي�ص  جمال  يف  ال�ضادرة  للمقررات  الر�ضمي  االإعداد 
وتوجيهها اإىل احلكومة ق�ضد التنفيذ، وكذا ال�ضهر على تفعيل تو�ضيات الهيئة يف جمال 

برامج جرب باقي االأ�رشار؛

فيها  متثل  ال�ضعيد اجلماعي،  االأ�رشار على  م�ضاريع جرب  تنفيذ  ملتابعة  تقنية  ■    اإن�ضاء جلان 
عن  املنبثقة  املتابعة  وجلنة  احلكومة  اإحاطة  على  وتعمل  املعنية،  وامل�ضالح  القطاعات 

املجل�ص اال�ضت�ضاري ب�ضكل دوري بنتائج اأعمالها؛

■    اإن�ضاء جلان متابعة خمتلطة مكونة من املنتخبني، وممثلي ال�ضلطات املحلية واملنظمات غري 
احلكومية وممثلي امل�ضالح احلكومية التقنية املعنية، تكلف بتتبع تنفيذ امل�ضاريع املقرتحة 
اإىل  دورية  تقارير  تقدمي  على  وتعمل  واجلهوي.  واالإقليمي  اجلماعي  امل�ضتوى  على 

اجلماعات املحلية واحلكومة وجلنة املتابعة املنبثقة عن املجل�ص املذكورة اأعاله.

�ساد�سا : حفظ اأر�سيف الهيئة وتنظيم ا�ستعماله 

يتوىل  الذي  االإن�ضان،  حلقوق  اال�ضت�ضاري  املجل�ص  على  الهيئة  اأر�ضيف  جممل  ■    اإحالة 
االإم�ضاك به وتنظيمه، وكذا حتديد كيفية و�رشوط االطالع عليه.

�سابعا : االعتذار الر�سمي والعلني

■    تو�ضي الهيئة باأن يقوم الوزير االأول، بعد تقدمي تقريرها اخلتامي، باالإدالء بت�رشيح اأمام 
من  تبت  ما  عن  الدولة  م�ضوؤولية  عن  احلكومة  با�ضم  ر�ضميا  اعتذارا  يت�ضمن  الربملان، 
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انتهاكات ج�ضيمة حلقوق االإن�ضان يف املا�ضي.

ثامنا : تاأمني التغطية ال�سحية لل�سحايا 

■   تو�ضي الهيئة بتاأمني التغطية ال�ضحية االأ�ضا�ضية ح�ضب قانون 65-00 لالأ�ضخا�ص الذين 
بثت يف كونهم �ضحايا انتهاكات حقوق االإن�ضان؛

■    تقرتح اأن يتم، مبوجب ذلك، اإدماج هوؤالء االأ�ضخا�ص، يف املرحلة االأوىل، تبعا للبند 
الثاين من هذا القانون، كذوي معا�ضات تقوم الدولة بت�ضديد النفقات الالزمة عنهم اإىل 

اجلهات املعنية بالتغطية؛
اإعداد  يف  ي�ضاهم  اأن  ثانية،  مرحلة  يف  االإن�ضان،  حلقوق  اال�ضت�ضاري  للمجل�ص  ميكن      ■
م�رشوع تعديل يف هذا ال�ضاأن باتفاق مع االأطراف املعنية، يتم مبوجبه ا�ضتيعاب هذه الفئة 

يف اإطار هذا القانون ب�ضكل وا�ضح؛
■    اإن�ضاء جهاز دائم لتوجيه وم�ضاعدة ال�ضحايا، يكون مبثابة مركز مرجعي خمت�ص يف جمال 

العناية ب�ضحايا االنتهاكات و�ضوء املعاملة، وفق املقرتحات التالية:

■     تعيني »طبيب من�ضق على ال�ضعيد الوطني«، و«طبيب من�ضق على ال�ضعيد املحلي«، تابعني 
لوزارة ال�ضحة، خا�ضة يف االأقاليم والعماالت التي يوجد فيها عدد كبري من ال�ضحايا؛

■     يقوم املركز بالتن�ضيق مع القطاعات املعنية بتقدمي التاأطري العلمي للعاملني ال�ضحيني 
يف هذا املجال )اأطباء، ممر�ضني، م�ضاعدات اجتماعيات...(؛

املجال، جلميع اجلهات  والتقنية يف  العلمية  امل�ضورة واخلدمة  بتقدمي  املركز  ■     يقوم 
واملوؤ�ض�ضات املعنية، �ضواء يف الداخل اأو اخلارج؛

■      ونظرا للحاجة امللحة ملثل هذا اجلهاز على �ضعيد منطقة ال�رشق االأو�ضط و�ضمال 

بعد، كمركز  فيما  اأ�ضا�ضيا  يلعب دورا  اأن  فاإنه ميكن  اإفريقيا وغريها من اجلهات، 
اجلمعيات  اأو  الدولية  املنظمات  بع�ص  اأبدت  حيث  اجلهة؛  �ضعيد  على  مرجعي 

اجلهوية ا�ضتعدادها لدعم م�رشوع من هذا النوع.

■    وتبعا للدرا�ضات والتحريات التي قامت بها الهيئة، فيما يخ�ص اجلانب ال�ضحي لل�ضحايا، 
ال�ضحية  الأو�ضاعها  نظرا  خا�ضة،  اأهمية  اإعطاوؤها  ي�ضتوجب  منهم  فئة  هناك  اأن  تبني 

واالإجتماعية، مما يتطلب التحمل الطبي ب�ضفة ا�ضتعجالية، وذلك مبراكز متخ�ض�ضة.
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تا�سعا : توطيد احرتام حقوق وم�سالح اجلاليات املغربية باخلارج

■    تنوه هيئة االإن�ضاف وامل�ضاحلة باالأمر امللكي ل�ضاحب اجلاللة امللك حممد ال�ضاد�ص حفظه 
اهلل واملوجه للحكومة، والقا�ضي ب�ضمان م�ضاركة تامة و�ضاملة للمهاجرين املغاربة يف 

اال�ضتحقاقات الوطنية القادمة؛ وباإن�ضاء جمل�ص اأعلى للمغاربة القاطنني باخلارج؛

■    تعترب اأن و�ضع خطة �ضيا�ضية حترتم حقوق وم�ضالح اجلاليات املغربية يف اخلارج، ي�ضتلزم 
الت�ضاور والتن�ضيق بني املجل�ص املرتقب تاأ�ضي�ضه وجمموعة اجلمعيات والفاعلني �ضمنها 

من جهة، واحلكومة من جهة اأخرى:

وم�ضاهمتهم           املهاجرين  ذاكرة  يحفظ  للهجرة،  وطني  متحف  باإحداث  ■    تو�ضي 
يف التاريخ؛

■    تطالب يف انتظار ذلك، بتجميد ن�ضاط الوداديات، التي كان لها ب�ضكل اأو باآخر 
دور يف انتهاك حقوق املهاجرين، يف كل موؤ�ض�ضة عمومية اأو �ضبه عمومية؛

■    تو�ضي اللجنة املكلفة بتتبع عمليات التعوي�ص بال�ضهر على ت�ضوية م�ضاكل املواطنني 
امل�ضاكل  بحل  وذلك  الوطن،  باأر�ص  بعد  يلتحقوا  مل  والذين  باخلارج  املغرتبني 

االإدارية التي تعرت�ص �ضبيلهم ب�ضكل خا�ص. 

عا�رشا : ا�ستكمال م�سار النهو�ص بحقوق املراأة وحمايتها

وا�ضتكمال  املراأة  بحقوق  النهو�ص  جمال  يف  املحققة  الهامة  املكا�ضب  وتر�ضيد  ■    تعزيز 
مندجمة  �ضمولية  وطنية  اإ�ضرتاتيجية  و�ضع  عرب  املجال،  يف  االإ�ضالحات  م�ضل�ضل 
وا�ضت�رشافية، ت�ضتهدف تاأهيل الن�ضاء ومتكينهن واحلد من ه�ضا�ضة اأو�ضاعهن بالت�ضدي 
لالأمية والفقر وامليز والعنف، وتطوير م�ضاركتهن يف احلياة العامة و�ضنع القرار بتثبيت 

وتعزيز التدابري التحفيزية؛
■    اإحداث اآلية وطنية للنهو�ص بحقوق الن�ضاء وحمايتها، وتتبع اإعمال ال�ضيا�ضات العمومية 

يف املجال، مع تخويلها ال�ضالحيات والو�ضائل الالزمة الإجناز مهامها؛
للن�ضاء  والنف�ضية  القانونية  وامل�ضاعدة  اال�ضتماع  ملراكز  واجلغرايف  املوؤ�ض�ضاتي  ■   التعزيز 
�ضحايا العنف، وفتح باب اال�ضتفادة من خدماتها اأمام الن�ضاء �ضحايا ما�ضي االنتهاكات.

حادي ع�رش : حول ق�سايا حمتجزي البولي�ساريو
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نظرا لكون الهيئة تو�ضلت بالعديد من الطلبات املوجهة اإليها من املحتجزين ال�ضابقني لدى 
تلك  يف  للبت  اخت�ضا�ضها  بعدم  الت�رشيح  اإىل  فا�ضطرت  حقوقهم،  ذوي  من  اأو  البولي�ضاريو، 
وقائع  �ضوى  تهم  ال  والتي  االأ�ضا�ضي  النظام  عليها يف  املن�ضو�ص  للمقت�ضيات  اعتبارا  الطلبات، 
اأفراد اأو جماعات  غري �رشعية تكون ناجتة عن عمل موظفني عموميني تابعني للدولة، اأو بفعل 

ت�رشفت با�ضمها؛

نظرا لكل ما عاناه املحتجزون املعنيون من بالغ االأ�رشار املادية واملعنوية، نتيجة لدفاعهم عن 
حوزة الرتاب الوطني ووحدته؛

االإجراءات  جميع  باتخاذ  الهيئة  تو�ضي  االجتماعي؛  والت�ضامـن  املواطنة  لـروح  وتعزيـزا 
الالزمة جلرب كافة اأ�رشار املحتجزين املذكورين  وذوي حقوقهم.

ثاين ع�رش : حـول ق�سـايا حمتجـزي مركز تاكونيـت

نظرا لكون ال�ضلطات العمومية كانت قد ارتاأت �ضنة 1971 اأن تلقي القب�ص بالدار البي�ضاء، 
رهن  تركتهم  حيث  تاكونيت،  اإىل  ترحلهم  واأن  االأ�ضخا�ص  من  العديد  على  حق،  وجه  دون 

االحتجاز يف مكان ي�ضمى بق�رش الكالوي هناك، وذلك طيلة حوايل �ضنتني ون�ضف؛

حقوقهم،  ذوي  اأو  االأ�ضخا�ص  اأولئك  لدن  من  طلبات  بعدة  تو�ضلت  الهيئة  لكون  ونظرا 
املن�ضو�ص عليها يف  للمقت�ضيات  اعتبارا  فيها،  للبت  بعدم االخت�ضا�ص  الت�رشيح  اإىل  فا�ضطرت 

نظامها االأ�ضا�ضي؛

ونظرا، مع ذلك، لل�ضبغة التع�ضفية التي يكت�ضبها االحتجاز املذكور ومل�ضوؤولية الدولة عنه، 
�ضواء من الوجهة القانونية اأو احلقوقية، وللظروف بالغة الق�ضاوة التي امتحن بها املعنيون باالأمر، 

وما ترتب عنها لهم من خمتلف االأ�رشار املادية واملعنوية.

فاإن الهيئة تو�ضي باتخاذ جميع االإجراءات الالزمة جلرب كافة اأ�رشار املحتجزين املذكورين 
وذوي حقوقهم.

ثالث ع�رش :  حول ال�سخرة والتكليف خالل اأحداث �سنوات 1960، 

1967 و 1973
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تو�ضلت هيئة االإن�ضاف وامل�ضاحلة مبجموعة من الطلبات اخلا�ضة بال�ضخرة والتكليف خالل 
اأحداث اأزيالل وبني مالل ومراك�ص ل�ضنة 1960 واأحداث تاكلفت ل�ضنة 1967 وخالل اأحداث 

مار�ص 1973، عددها 1168.

وبعد درا�ضة هذه امللفات على �ضوء النظام االأ�ضا�ضي للهيئة؛ وبعد االإطالع على املقت�ضيات 
املعمول بها وطنيا ودوليا ب�ضاأن اأعمال ال�ضخرة، كظهري 10 غ�ضت 1915 املتعلق بتلبية احلاجيات 
الع�ضكرية، وظهري 25 مار�ص 1918 ب�ضاأن تنظيم اأعمال ال�ضخرة املدنية، وظهري 16 اأكتوبر 1926 
ال�ضخرة يف و�ضائل  1929 ب�ضاأن  2 دجنرب  النقل، وظهري  املتعلقة بو�ضائل  ال�ضخرة  اأعمال  ب�ضاأن 
ب�ضاأن   1931 �ضتنرب   2 الع�ضكرية، وظهري  احلاجيات  تلبية  ب�ضاأن   1931 مار�ص   18 النقل وظهري 
تلبية  ب�ضاأن  يوليوز1938   22 وظهري  النقل،  و�ضائل  ب�ضاأن   1933 ماي   26 وظهري  النقل  و�ضائل 
احلاجيات الع�ضكرية، وظهري 13 �ضتنرب 1938 ب�ضاأن التنظيم العام للدولة زمن احلرب، وظهري 19 
يونيو 1940 ب�ضاأن ا�ضتعمال االأ�ضخا�ص واملوارد، واتفاقية املنظمة الدولية لل�ضغل رقم 29 املتعلقة 
وال�رشعة  االإجباري،  العمل  باإلغاء  املتعلقة   105 رقم  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقية  بال�ضخرة، 

الدولية حلقوق االإن�ضان؛

ات�ضح اأن االأعمال التي كلفت بها �ضاكنة املناطق ال�ضالفة الذكر من قبل ال�ضلطات العمومية 
اأ�ضغال  نطاق  يف   -1967 �ضنة  يف  -وخا�ضة  بع�ضها  ويف  والتكليف  ال�ضخرة  نطاق  يف  تدخل 

االإنعا�ص الوطني؛

ال  ال�ضخرة  وكذا  التكليف  هذا  اأن  االأ�ضا�ضي،  نظامها  ملقت�ضيات  نظرا  الهيئة،  ارتاأت  وقد 
يدخالن يف نطاق اخت�ضا�ضاتها؛

نطاق  يف  قاموا  الذين  االأ�ضخا�ص  حلق  ملا  ونظرا  واالإن�ضاف،  العدل  لقواعد  اعتبارا  لكن 
ال�ضخرة والتكليف باأعمال خمتلفة جرت يف الغالب مناطق متعددة م�ضها االإهمال والتهمي�ص، 
الفردي  ال�رشر  جلرب  الالزمة  والتدابري  االإجراءات  باتخاذ  امل�ضوؤولة  الدوائر  تو�ضي  الهيئة  فاإن 

واجلماعي الالحق باملناطق املذكورة؛

ومن جهة اأخرى فاإن مقت�ضيات الظهائر والقرارات املتعلقة بال�ضخرة والتكليف ت�ضتوجب 
الد�ضتور  ين�ص  والتي  االإن�ضان  بحقوق  املتعلقة  الدولية  املواثيق  مقت�ضيات  ينا�ضب  مبا  تعديلها، 
املغربي على االلتزام بها. االأمر الذي تو�ضي معه الهيئة مبراجعة جميع تلك املقت�ضيات مبا يالئم 

املواثيق الدولية امل�ضار اإليها اأعاله.

رابع ع�رش :   حول الك�سف عن احلقيقة بخ�سو�ص بع�ص  امللفات العالقة
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1. حفظ الأر�ضيف

بناء على اقتناعها بوجود �ضجالت ووثائق لدى العديد من الوزارات واالإدارات وامل�ضالح 
االأمنية، من �ضاأنها امل�ضاهمة م�ضتقبال يف املزيد من ا�ضتجالء حقيقة االنتهاكات اجل�ضيمة حلقوق 
�ضاملة  �ضيا�ضة  انتظار و�ضع  الوطني، ويف  التاريخ  الظل يف  نقط  العديد من  االإن�ضان، وتو�ضيح 
وطموحة يف جمال تنظيم اأر�ضيف االأمة ] مو�ضوع تو�ضية خا�ضة[، تلتم�ص الهيئة من �ضاحب 
اجلاللة حفظه اهلل اإ�ضدار اأمره، ب�ضفته حاميا للحريات وللم�ضالح العليا لالأمة، للوزير االأول كي 
الوزارات واالإدارات  يطلب مبوجبها من كافة  ا�ضت�ضدار مذكرة  ا�ضتعجايل على  يقدم وب�ضكل 
العمومية و�ضبه العمومية واالأجهزة االأمنية، العمل على �ضون االأر�ضيف وحفظه ولو يف و�ضعيته 
احلالية. وتقت�ضي ال�رشورة اأن ت�ضدد املذكرة على اأن كل فعل من �ضاأنه اإتالف اأو تدمري كلي اأو 
جزئي للوثائق وال�ضجالت الر�ضمية، �ضيعر�ص مرتكبه للتدابري واجلزاءات املن�ضو�ص عليها قانونا. 

2. متابعة التحريات

الذي حققته  امللمو�ص  التقدم  اإىل  ال�ضحايا وذويهم يف معرفة احلقيقة، وبالنظر  اعتبارا حلق 
اإىل  ذلك  مع  تف�ص  مل  والتي  عليها  املعرو�ضة  امللفات  من  العديد  بخ�ضو�ص  الهيئة  حتريات 
ا�ضتجالء نهائي وغري متنازع حوله بالن�ضبة للوقائع املرتبطة بها، تو�ضي الهيئة مبوا�ضلة التحري، 
بنف�ص املنهجية والوترية التي ا�ضتغلت بها الهيئة، ب�ضاأن القرائن الدالة على حدوث االنتهاكات 
املعرو�ضة عليها وخا�ضة يف حاالت االختفاءات الق�رشية العالقة، والوفيات يف مراكز االعتقال 

غري النظامية اأو على اإثر االأحداث االجتماعية.

وقد متكنت الهيئة يف نهاية اأعمال حترياتها، من اإعداد الئحة خا�ضة باالأ�ضخا�ص املتوفني يف 
مراكز اعتقال غري نظامية، ولكن دون التو�ضل باأجوبة �ضافية بخ�ضو�ص اأماكن دفنهم. وبناء عليه 

تو�ضي الهيئة بالعمل على:

■   منح ذوي احلقوق املطالبني بذلك، فر�ضة احل�ضول على تعوي�ص مادي وعلى كافة اأ�ضكال 
جرب االأ�رشار االأخرى املوافقة للمعايري املعتمدة بالن�ضبة لباقي احلاالت املعرو�ضة عليها؛

■   موا�ضلة التحري لتحديد اأمكان الدفن، بغية اال�ضتجابة الكاملة حلق عائالت ال�ضحايا 
يف معرفة احلقيقة. 
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