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الـــــــقانــــون التــنــظــيــمـــــي الــمــتــعــلــق
بـــالـــمجـــلـــ�س الأعـــلـــى للـــ�سلـــطة الق�ضـــائـــية
بيان الأ�سباب
 .1طبقا للفقرة الثانية من املادة  25من الظهري ال�رشيف رقم � 1.11.19صادر يف  25من ربيع الأول
( 1423فاحت مار�س  )2011ب�إحداث املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،ف�إن املجل�س املذكور ي�ساهم يف
"تعزيز البناء الدميقراطي ،من خالل النهو�ض باحلوار املجتمعي التعددي ،وتطوير كافة الو�سائل والآليات
املنا�سبة لذلك".
كما يقوم املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،وطبقا للمادة  13من الظهري ال�رشيف املحدث
له ببحث و درا�سة "مالءمة الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل مع املعاهدات الدولية املتعلقة
بحقوق الإن�سان وبالقانون الدويل الإن�ساين ،التي �صادقت عليها اململكة �أو ان�ضمت �إليها ،وكذا يف �ضوء
املالحظات اخلتامية ،والتو�صيات ال�صادرة عن �أجهزة املعاهدات الأممية اخلا�صة بالتقارير املقدمة لها من
لدن احلكومة".
 .2اعتبارا لكون احلوار الوطني حول �إ�صالح العدالة ي�شكل فر�صة تاريخية لبناء ت�شاوري للمبادئ الأ�سا�سية
لل�سيا�سات العمومية املتعلقة ب�إ�صالح هذا القطاع اال�سرتاتيجي ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان،
بو�صفه م�ؤ�س�سة وطنية ممثلة يف الهي�أة العليا للحوار الوطني حول �إ�صالح منظومة العدالة ,يعتزم امل�ساهمة يف
النقا�ش العمومي املتعلق ب�إ�صالح منظومة العدالة  ،بتقدميه لهذه املذكرة املتعلقة بالقانون التنظيمي للمجل�س
الأعلى لل�سلطة الق�ضائية.
� .3إن املقرتحات املت�ضمنة يف هذه املذكرة قد مت �إعدادها بناء على خمتلف املرجعيات املعيارية و الت�رصيحية
على امل�ستويني الوطني و الدويل .كما قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بدرا�سة مقارنة لعدد من الن�صو�ص
القانونية املنظمة للمجال�س العليا للق�ضاء يف عدد من البلدان الدميقراطية ،وذلك لتقريب املقرتحات املقدمة
يف �إطار هذه املذكرة من املمار�سات اجليدة ال�سارية املفعول يف هذه البلدان.
 . 4وهكذا ،فقد مت اعتبار املرجعيات املعيارية والت�رصيحية التالية يف �إعداد هذه املذكرة :
الد�ستور وال�سيما الف�صول  115 ، 114، 113، 111، 109، 107، 86، 57، 56، 19و  116منه؛
املادة  14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية و ال�سيا�سية ،كما مت التعليق عليها من طرف جلنة حقوق
الإن�سان يف مالحظتها العامة رقم  1 32وخا�صة الفقرتني  19و 20من التعليق املذكور2؛
املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،كما �صادقت عليها اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف
قراريها  40/32بتاريخ  29نونرب  1985و 40/146بتاريخ  13دجنرب  1985وال�سيما من النقطة الثامنة
�إىل النقطة الع�رشين؛
املبادئ التوجيهية ب�ش�أن دور �أع�ضاء النيابة العامة ،كما اعتمدها م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة
املجرمني املعقود يف هافانا (كوبا) من  27غ�شت �إىل � 7سبتمرب  1990وال�سيما النقط 6،7،8،9،13،21
و 22منها؛
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• مبادئ بنغالور املنظمة لل�سلوك الق�ضائي ،والتي مت اعتمادها من طرف املجموعة الق�ضائية حول تقوية
نزاهة الق�ضاء بتاريخ  26نونرب 2002؛
• امليثاق الأوربي حول نظام الق�ضاة والتي �صادق عليها جمل�س �أوربا بتاريخ  10يوليوز .1998
• التو�صيات الوجيهة لهي�أة الإن�صاف وامل�صاحلة وخا�صة التو�صية رقم  3 10الواردة يف �إطار املحور رقم 1
املتعلق بتثبيت ال�ضمانات الد�ستورية حلماية حقوق الإن�سان وكذا التو�صية رقم  ،2الواردة  4يف �إطار املحور
رقم  6املتعلق بت�أهيل الق�ضاء وتقوية ا�ستقالله؛
• مذكرات اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية املتعلقة ب�إ�صالح العدالة.
� .5ضمن نف�س امل�سعى ،قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بدرا�سة مقارنة لعدد من الن�صو�ص القانونية
املنظمة للمجال�س العليا للق�ضاء يف عدد من البلدان الدميقراطية املتقدمة ،ويف هذا الإطار متت درا�سة
الن�صو�ص التالية :
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• القانون التنظيمي املتعلق باملجل�س الأعلى للق�ضاء (فرن�سا)
• مقت�ضيات املدونة الق�ضائية حول مهام املجل�س الأعلى للعدالة (بلجيكا)
• القانون التنظيمي لل�سلطة الق�ضائية (�إ�سبانيا)
• القانون املتعلق باملجل�س الأعلى للق�ضاء (رومانيا)
• نظام �سري و�إدارة املجل�س الأعلى للق�ضاء (بلغاريا)
� .6إن مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان املتعلقة بالقانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�سلطة
الق�ضائية  ،ميكن تربيرها باحلجج التالية:
احلجة � : 1رضورة �أن يكر�س القانون التنظيمي جمموعة من القواعد ال�ضامنة لال�ستقاللية املالية والإدارية
للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية.
احلجة � : 2إن املقرتحات املتعلقة بكيفيات انتخاب ممثلي الق�ضاة ،ت�ستهدف اال�ستجابة ملتطلبات ال�شفافية
والب�ساطة ،مع ت�أمني متثيلية من�صفة للن�ساء القا�ضيات .ومن منظور املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،ف�إن
حتقيق هذه الأهداف مير عرب تقوية موقع املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية  ،عرب رئي�سه املنتدب يف م�سار
تنظيم العمليات االنتخابية .كما �أن منط االقرتاع املقرتح من �ش�أنه �ضمان وحدة اجل�سم الق�ضائي مع �ضمان
تنوع متثيلية الق�ضاة.
احلجة  : 3اعتبارا مل�ستوى التقنني املالئم عموما الذي تت�سم به حقوق وواجبات الق�ضاة يف الن�صو�ص
الت�رشيعية ال�سابقة على الد�ستور احلايل ،واعتبارا لل�ضمانات النظامية اجلديدة التي مينحها الد�ستور احلايل
للق�ضاة  ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح تكري�س املبادئ الأ�سا�سية املحددة حلقوق وواجبات
الق�ضاة يف القانون التنظيمي املتعلق باملجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية .علما �أن مقت�ضيات �أكرث تف�صيلية
ميكن �أن يتم التن�صي�ص عليها يف القانون التنظيمي املحدد للنظام الأ�سا�سي للق�ضاة  ،و�أي�ضا يف �إطار مدونة
�سلوك تناط �صياغتها واعتمادها ون�رشها م�ستقبال باملجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية.
احلجة  : 4فيما يتعلق باخت�صا�صات املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،وبعد درا�سة خمتلف التجارب املقارنة
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واعتبارا لالخت�صا�صات اجلديدة امل�سندة �إىل املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية بن�ص الد�ستور .ف�إن املجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح ت�صنيف هذه االخت�صا�صات يف مكونات مو�ضوعاتية كربى ،مع اقرتاح
توزيع جديد لبع�ض االخت�صا�صات التي متار�سها حاليا وزارة العدل.
احلجة  : 5نظرا لكون املقت�ضيات التف�صيلية املتعلقة بتدبري امل�سار املهني والنظام الت�أديبي للق�ضاة �سيتم
التن�صي�ص عليها يف القانون التنظيمي املحدد للنظام الأ�سا�سي للق�ضاة .ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
يقرتح �إدراج بع�ض املبادئ الأ�سا�سية املتعلقة بهذين املو�ضوعني �ضمن القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى
لل�سلطة الق�ضائية ،من �أجل تقوية ال�ضمانات النظامية اخلا�صة بالق�ضاة.
احلجة � : 6إن مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بخ�صو�ص تكوين الق�ضاة وكتاب ال�ضبط واملحامني
وباقي مهنيي العدالة ،يندرج يف �إطار منطق �إعادة بناء عر�ض التكوين يف جمال املهن الق�ضائية والقانونية ،من
�أجل اال�ستجابة للطلب االجتماعي على الولوج �إىل ق�ضاء للقرب وذي جودة.
وهكذا ميكن تقدمي مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان املتعلقة بالقانون التنظيمي للمجل�س الأعلى
لل�سلطة الق�ضائية كما يلي:
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القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية
 .7املبادئ املتعلقة باال�ستقالل الإداري و املايل للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية
من �أجل �ضمان اال�ستقالل الإداري و املايل للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،يقرتح �أن يكر�س القانون
التنظيمي ،للمجل�س املذكور ،القواعد التالية:
 .1ت�سجيل االعتمادات املر�صودة مليزانية املجل�س يف امليزانية العامة للدولة حتت ف�صل بعنوان "املجل�س
الأعلى لل�سلطة الق�ضائية".
 .2الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية هو الآمر ب�رصف االعتمادات املخولة للمجل�س.
 .3ويتوىل حما�سب يلحق باملجل�س بقرار من ال�سلطة احلكومية املكلفة باملالية ،القيام لدى الرئي�س املنتدب
للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية بجميع ال�صالحيات امل�سندة �إىل املحا�سبني العموميني مبقت�ضى القوانني
والأنظمة املعمول بها.
 .4ميكن للرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية تعيني موظفي املجل�س �إما عن طريق التوظيف
�أو الإحلاق ،طبقا للن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل
 .8ت�أليف املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية وكيفيات انتخاب ممثلي الق�ضاة
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الت�أليف
طبقا للف�صل  115من الد�ستور  ،ف�إن املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ير�أ�سه امللك ويت�ألف من:
 الرئي�س الأول ملحكمة النق�ض ،رئي�سا منتدبا؛ الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�ض رئي�س الغرفة الأوىل مبحكمة النق�ض ؛ �أربعة ممثلني لق�ضاة حماكم اال�ستئناف ،ينتخبهم ه�ؤالء الق�ضاة من بينهم؛ �ستة ممثلني لق�ضاة حماكم �أولدرجة ،ينتخبهم ه�ؤالء الق�ضاة من بينهم؛
ويجب �ضمان متثيلية الن�ساء القا�ضيات من بني الأع�ضاء الع�رشة املنتخبني ،مبا يتنا�سب مع ح�ضورهن داخل
ال�سلك الق�ضائي.
 الو�سيط؛ رئي�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان؛ خم�س �شخ�صيات يعينها امللك ،م�شهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة ،والعطاء املتميز يف �سبيل ا�ستقاللالق�ضاء و�سيادة القانون؛ من بينهم ع�ضو يقرتحه الأمني العام للمجل�س العلمي الأعلى.
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مقرتحات تتعلق بكيفيات انتخاب ممثلي الق�ضاة
فيما يتعلق بالهي�أة االنتخابية ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن يتم انتخاب ممثلي الق�ضاة باملجل�س
الأعلى لل�سلطة الق�ضائية من طرف زمالئهم العاملني �أو املوجودين يف و�ضعية �إحلاق ،منق�سمني �إىل هيئتني
انتخابيتني:
 1°ق�ضاة حماكم اال�ستئناف؛
 2°ق�ضاة حماكم �أول درجة؛
وتقوم كل هيئة على حدة بانتخاب ممثليها باملجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية.
ومن �أجل تطبيق مقت�ضيات الف�صل  115من الد�ستور ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان تخ�صي�ص
عدد (ن) من املقاعد للن�ساء مبا يتنا�سب مع ح�ضورهن داخل ال�سلك الق�ضائي.
�أما فيما يتعلق ب�إعداد اجل�سم االنتخابي ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،يقرتح يف �إطار منظور ي�ستهدف
تقوية �ضمانات ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية� ،أن يدرج القانون التنظيمي بع�ض املقت�ضيات املنظمة حاليا يف
�إطار جمال ال�سلطة التنظيمية (املر�سوم) .5ويف هذا الإطار يقرتح �أن يت�ضمن القانون التنظيمي للمجل�س
الأعلى لل�سلطة الق�ضائية مقت�ضيني مت التن�صي�ص عليهما يف الف�صل الأول من املر�سوم رقم  2.75.882بتاريخ
 20ذي احلجة  23( 1395دجنرب  )1975يتعلق بانتخاب ممثلي الق�ضاة باملجل�س الأعلى للق�ضاء ،كما مت
تتميمه وتعديله باملر�سوم رقم  2.93.69بتاريخ  6ربيع الأول � 25( 1414أغ�سط�س  )1993واملر�سوم رقم
 2.94.684بتاريخ  4رجب  7( 1415دي�سمرب  ، )1994ويتعلق الأمر باملقت�ضى الذي ين�ص على فقدان
الق�ضاة املوجودين يف حالة ا�ستيداع �أو توقيف عن عملهم �صفة الناخب طيلة املدة التي يوجدون خاللها
يف �إحدى احلالتني املذكورتني وكذلك املقت�ضى الذي ين�ص على �أن الق�ضاة املوجودين يف و�ضعية �إحلاق
ينتخبون مع الهيئة التي ينتمون �إليها بحكم درجتهم النظامية.
�أما فيما يتعلق بالقابلية لالنتخاب ،ومن �أجل �ضمان درجة مهمة من متثيلية الق�ضاة ،ف�إن املجل�س الوطني
حلقوق الإن�سان يقرتح �أن ال ي�صح انتخاب قا�ض �أو قا�ضية يف هيئة من الهيئتني امل�شار �إليهما �سابقا �إال �إذا
كان ناخبا فيها ومزاوال مهامه عمليا مبحاكم اال�ستئناف �أو مبحاكم �أول درجة ملدة ال تقل عن خم�س �سنوات
يف تاريخ العملية االنتخابية املعنية.
�إن نف�س املنطق يربر ،مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف جمال عدم القابلية لالنتخاب ،ذلك
�أن هذه املقرتحات ت�ستهدف رفع بع�ض املقت�ضيات من م�ستوى املر�سوم �إىل م�ستوى يدرجها يف القانون
التنظيمي مع الأخذ بعني االعتبار مقت�ضيات الف�صل  114من الد�ستور .وهكذا يقرتح املجل�س �أال ي�صح
انتخاب الق�ضاة املوجودين يف �إجازة مر�ض طويلة الأمد ،وكذا الق�ضاة الذين �صدرت يف حقهم عقوبات
ت�أديبية غري الإنذار �أو التوبيخ �إال �إذا �صدر يف حقهم عفو �أو مت �إلغاء قرار العقوبة الت�أديبية على �إثر طعن ب�سبب
ال�شطط يف ا�ستعمال ال�سلطة �أمام �أعلى هيئة ق�ضائية �إدارية باململكة.
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ويقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �ضمن نف�س املنطق رفع مقت�ضيات الف�صل  3من املر�سوم امل�شار �إليه
�سابقا �إىل م�ستوى �إدراجها يف القانون التنظيمي حيث يقرتح �أن ين�ص هذا الأخري على انتخاب ممثلي الق�ضاة
ملدة � 5سنوات غري قابلة للتجديد مع احت�ساب املدة ابتداء من تاريخ �إعالن النتائج .
وبعد حتليل عدد من التجارب املقارنة ،وبالنظر للو�ضع احلايل لتنظيم اجل�سم الق�ضائي ،ف�إن املجل�س الوطني
حلقوق الإن�سان يقرتح �أن يقوم الناخبون (كل ح�سب هيئته) بانتخاب ممثليهم باالقرتاع ال�رسي وبنمط
االقرتاع الفردي بالأغلبية الن�سبية.
ومن �أجل تقوية موقع املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية يف حتديد القواعد املنظمة النتخاب ممثلي الق�ضاة،
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن تنقل �إىل املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ال�صالحيات املخولة
حاليا �إىل وزارة العدل واحلريات يف جمال تنظيم العمليات االنتخابية.
وهكذا ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان� ،أن يتم حتديد �إجراء انتخاب ممثلي الق�ضاة بقرار �صادر عن
الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية �شهرا على الأقل قبل انتهاء مدة انتداب الق�ضاة املنتخبني.
ولنف�س الغاية ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان� ،أن حتدد بقرار �صادر عن الرئي�س املنتدب للمجل�س
الأعلى لل�سلطة الق�ضائية:
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كيفيات ح�رص وتعليق والتحقق من لوائح الناخبني بكل هيئة وكذا الطلبات املتعلقة بهذه اللوائح؛
عدد املقاعد املخ�ص�صة للن�ساء بر�سم كل هيئة؛
كيفيات الت�رصيح بالرت�شيح؛
تاريخ افتتاح وانتهاء عملية تعريف املرت�شحني ب�أنف�سهم (احلملة االنتخابية)؛
القواعد املتعلقة بت�أليف مكاتب الت�صويت وجلان الإح�صاء؛
القواعد املتعلقة بعملية الت�صويت؛
القواعد املتعلقة بتحرير املحا�رض و�إح�صاء الأ�صوات و�إعالن النتائج؛
القواعد املتعلقة بتعوي�ض ممثلي الق�ضاة املنتخبني و�إجراء االنتخابات اجلزئية؛
ومن �أجل �ضمان االن�سجام املنطقي لهذا املقرتح ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن يتم ح�رص لوائح
الناخبني اخلا�صة بكل هيئة من طرف الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،بناء على املعطيات
التي ينقلها �إليه وزير العدل واحلريات.
غري �أنه ومن �أجل احتواء بروز منط حكامة جد رئا�سي من جهة ،ومن �أجل تقوية البعد التداويل يف حكامة
املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح �أن ت�ستند قرارات الرئي�س
املنتدب امل�شار �إليها �أعاله ،على مداولة اجلمعية العامة.
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 .9حقوق وواجبات �أع�ضاء املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية
�إ�ضافة �إىل احلقوق و الواجبات املكر�سة مبقت�ضيات الأنظمة الأ�سا�سية اخلا�صة بكل نوع من الأع�ضاء ،ح�سب
احلالة ،يقرتح �أن يكر�س القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية عددا من حقوق وواجبات
الأع�ضاء .وهكذا ميكن ملقت�ضيات القانون التنظيمي �أن تن�ص على �أن ميار�س �أع�ضاء املجل�س الأعلى لل�سلطة
الق�ضائية مهامهم با�ستقالل وجترد ونزاهة .كما ميكن لإحدى مقت�ضيات هذا القانون التنظيمي �أن تفر�ض
على �أع�ضاء وموظفي املجل�س االلتزام بال�رس املهني.
كما يقرتح ،املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان� ،أن يلزم القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية
الأع�ضاء بالت�رصيح بكل تنازع للم�صالح من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على قرارات املجل�س املذكور .ويف حالة تكري�س
هذا املبد�أ ،ميكن حتديد كيفيات الت�رصيح بتنازع امل�صالح يف النظام الداخلي للمجل�س .و�ضمن نف�س املنطق،
ميكن للقانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية �أن مينع على الأع�ضاء ا�ستعمال �صفاتهم ك�أع�ضاء
بهذا املجل�س لأغرا�ض ذات طابع �شخ�صي ،كيفما كانت.
ولكون املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يعي �أهمية احلفاظ على حقوق الق�ضاة الأع�ضاء باملجل�س الأعلى
لل�سلطة الق�ضائية يف الرتقية ويف حت�سني و�ضعيتهم املهنية  ،ف�إنه ي�ؤكد �أي�ضا على �رضورة ت�أمني �ضمانة فعلية
ال�ستقالل وجترد ونزاهة �أع�ضاء املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية .وي�صدق هذا ب�شكل خا�ص مبنا�سبة درا�سة
اقرتاحات الرتقي التي تعترب حلظة مفتاحا يف تطور امل�سار املهني للق�ضاة .و تتمثل ال�ضمانة هنا ،ح�سب ت�صور
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف �إر�ساء �آلية جتعل الق�ضاة الأع�ضاء يف املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية
خارج التناف�س مع نظرائهم.
وبعد �أن عاين املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،يف �أغلبية التجارب املقارنة� ،أن الق�ضاة �أع�ضاء املجال�س
العليا للق�ضاء� ،أو ال�سلطة الق�ضائية �أو العدالة (ح�سب الت�سميات) ال ميكنهم �أن يكونوا مو�ضوع �أية ترقية
�أو نقل �أو تعيني يف مهمة �أخرى خالل مدة انتدابهم و�أخذا بعني االعتبار لل�سياق الوطني والإكراهات التي
�سبقت الإ�شارة �إليها يف الفقرة ال�سابقة ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح �سيناريو ي�ستهدف
جعل الق�ضاة �أع�ضاء املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،خارج املناف�سة مع نظرائهم .ويفرت�ض هذا ال�سيناريو
الت�سجيل امل�سبق يف الئحة الأهلية ح�سب الكيفيات التي �سيتم التن�صي�ص عليها يف القانون التنظيمي املحدد
للنظام الأ�سا�سي للق�ضاة .ويتمثل هذا ال�سيناريو يف متكني الق�ضاة �أع�ضاء املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية من
ترقياتهم ب�أثر رجعي بعد انتهاء مدة انتدابهم؛ ويفرت�ض هذا ال�سيناريو �أي�ضا �أن يو�ضع ممثلو الق�ضاة املنتخبني
يف املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية تلقائيا يف و�ضعية تفرغ بقوة القانون.
و�أخريا ،ميكن للقانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية �أن ين�ص على تقا�ضي الأع�ضاء تعوي�ضا
عن املهام التي ينيطها بهم ح�سب كيفيات ومقادير يحددها قرار للرئي�س املنتدب بناء على مداولة اجلمعية
العامة.
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 .10االخت�صا�صات
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ت�صميم اخت�صا�صات املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية حول خم�س
وظائف �أ�سا�سية .وهذه الوظائف ،ميكن تقدميها كما يلي:
 .Iوظيفة تدبري امل�سار املهني للق�ضاة
ي�سهر املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية على تطبيق ال�ضمانات املمنوحة للق�ضاة ،خا�صة فيما يتعلق
با�ستقاللهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وت�أديبهم.
ولهذه الغاية يقوم املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ب:
تعيني الق�ضاة  6وتدبري م�سارهم املهني (التعيني ،الرتقية،الو�ضعيات النظامية ،النقل ،االنتداب ،االنقطاع
عن العمل)؛
7
ي�ساهم �إىل جانب وزارة العدل يف تدبري تعيني وتدريب امللحقني الق�ضائيني ؛
ي�سهر على تطبيق املقت�ضيات املتعلقة بحقوق وواجبات الق�ضاة؛
يبت يف املجال الت�أديبي اخلا�ص بالق�ضاة (علما �أن القرارات الت�أديبية ميكن �أن تكون مو�ضوع طعن بال�شطط
يف ا�ستعمال ال�سلطة �أمام �أعلى هي�أة ق�ضائية �إدارية باململكة).
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 .IIالوظيفة اال�ست�شارية
ي�صدر املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،بطلب من امللك �أو احلكومة �أو الربملان� ،آراء مف�صلة حول كل
م�س�ألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبد�أ ف�صل ال�سلط.
ميكن للحكومة� ،أو جمل�س النواب �أو جمل�س امل�ست�شارين ا�ست�شارة املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية بخ�صو�ص
م�شاريع ومقرتحات القوانني املتعلقة بالعدالة.
على املجل�س �أن يديل بر�أيه بخ�صو�ص طلبات اال�ست�شارة املحالة �إليه يف �أجل ال يتعدى �شهرا ي�رسي ابتداء
من تاريخ تو�صله بها.
غري �أنه ميكن تقلي�ص هذه املدة �إىل الن�صف� ،إذا �أثريت حالة اال�ستعجال ودواعيها يف ر�سالة الإحالة املوجهة
�إليه من قبل امللك �أو احلكومة �أو من لدن �أحد جمل�سي الربملان.
يحال �إىل املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية طلب �إبداء الر�أي با�سم احلكومة ،من قبل رئي�س احلكومة وبا�سم
جمل�سي الربملان ،ح�سب احلالة ،من قبل رئي�سي �أحد جمل�سي الربملان.
 .IIIوظيفة الدرا�سات
ي�ضع املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية مببادرة منه ،تقارير حول و�ضعية الق�ضاء ومنظومة العدالة ،وي�صدر
التو�صيات املالئمة ب�ش�أنها.
تتعلق هذه التقارير على وجه اخل�صو�ص بالتوجهات اال�سرتاتيجية لل�سيا�سات العمومية املتعلقة بالعدالة,
وكذا حتليل �إجناز هذه ال�سيا�سات  .وي�صدر املجل�س التو�صيات املالئمة ب�ش�أنها.
ميكن للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية �إجناز درا�سات �أو �أبحاث يف جماالت اخت�صا�صه.
يجب على احلكومة وجمل�س النواب وجمل�س امل�ست�شارين والإدارة وخمتلف امل�ؤ�س�سات والهيئات واملجال�س
العاملة يف املجاالت ذات العالقة باخت�صا�صات املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية موافاة املجل�س املذكور
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بطلب منه ،باملعلومات واملعطيات والوثائق.
كما يقوم املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية بو�ضع تقرير �سنوي عن �أن�شطته.
 . IVوظيفة املراقبة و االفتحا�ص و التفتي�ش
ميكن للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية �أن يكلف �أحد �أع�ضائه �أو �أكرث مبهمة ا�ستطالعية لدى حمكمة
النق�ض ،حماكم اال�ستئناف� ،أو لدى حماكم �أول درجة وكذا لدى املعهد العايل للق�ضاء.
كما يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن يخول للرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية
اخت�صا�ص تعيني الق�ضاة كمفت�شني بناء على اقرتاح جلنة خا�صة داخل املجل�س نف�سه ،تن� أش� لهذا الغر�ض ,على
�أن يتوفر الق�ضاة املعنيون كمفت�شني على �سلطـة عامة للتحري والتحقق واملراقبة وميكنهم على اخل�صو�ص
ا�ستدعاء الق�ضاة املعنيني بالأمر واال�ستماع �إليهم والإطالع على جميع الوثائق املفيدة.
ويف نف�س ال�سياق يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان توزيعا جديدا ملهمة التفتي�ش ،حيث يقرتح تخويل
اخت�صا�ص تفتي�ش املحاكم �إىل املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،حيث تقوم املفت�شية العامة ،حتت ال�سلطة
املبا�رشة للرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،بالتفتي�ش امل�ستمر للمحاكم� .أما تفتي�ش امل�صالح
التابعة لوزارة العدل فيقرتح �أن يبقى من اخت�صا�ص وزارة العدل .8
وبالنظر �إىل �أن املقرتحات امل�شار �إليها �أعاله ،تندرج يف �إطار منطق ي�ستهدف تقوية ال�ضمانات النظامية
املمنوحة للق�ضاة ،وهو �رشط �أ�سا�سي لت�أمني ا�ستقاللهم الفعلي ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح
احلفاظ على النظام احلايل للت�رصيح باملمتلكات الذي ين�ص عليه القانون  53.06الذي ين�سخ ويعو�ض الف�صل
 16من الظهري ال�رشيف مبثابة قانون رقم  1.74.467بتاريخ � 26شوال  11( 1394نونرب  )1974املكون
للنظام الأ�سا�سي لرجال الق�ضاء .غري �أنه ،من �أجل اعتبار الت�أليف اجلديد للمجل�س الأعلى واملن�صو�ص عليه يف
الف�صل  115من الد�ستور .ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح تعديل مقت�ضيات الف�صل  16ال�سالف
الذكر من �أجل �إ�سناد رئا�سة اللجنة املكلفة بالفح�ص املنتظم لتطور الت�رصيحات باملمتلكات واملداخيل �إىل
الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية.
و�أخريا ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،يعترب �أنه من ال�رضوري �أن يكر�س يف القانون التنظيمي للمجل�س
الأعلى لل�سلطة الق�ضائية  ،ويف �إطار هذا املكون من الوظائف ،ال�ضمانة اجلديدة الواردة يف الف�صل  109من
الد�ستور ،من �أحل متكني القا�ضي ،كلما اعترب �أن ا�ستقالله مهدد �أن يحيل الأمر على املجل�س الأعلى لل�سلطة
الق�ضائية .وميكن للقانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية �أن ين�ص على مقت�ضى مينح للرئي�س
املنتدب �إمكانية �أن ي�أمر املفت�شية العامة مببا�رشة التحريات الالزمة .ويقرتح يف نف�س ال�سياق �أن ين�ص النظام
الداخلي للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية على كيفيات هذه الإحالة.
 -Vو�ضع مدونة �أخالقيات املهنة ون�رش االجتهاد الق�ضائي
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن يخول القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية مهمة
تدوين �أخالقيات املهنة يف مدونة لل�سلوك وكذا مهمة ن�رش االجتهاد الق�ضائي.
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 .11معايري تدبري امل�سار املهني للق�ضاة
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن يكر�س القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية مبد أ�
تقييم �أداء الق�ضاة مع التن�صي�ص على �أن التقييم ال يجب �أن ي�ؤدي ب�أي �شكل �إىل امل�س با�ستقالل وجترد
القا�ضي املعني.
ونظرا الهتمام املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باقرتاح �ضمانات متينة �ضد �أي �شكل من امل�س با�ستقالل
الق�ضاة ،خالل العملية التقييمية ،ف�إنه يقرتح �أن ين�صب التقييم بالأ�سا�س على معايري قابلة للتكميم والقيا�س
املو�ضوعي .وميثل هذا اخليار �إيجابية مزدوجة ،فهو من جهة يحافظ على ا�ستقالل الق�ضاة ،يف نف�س الوقت
الذي ي�سهل فيه بناء م�ؤ�رشات قابلة للقيا�س ،وهو �رشط منهجي �رضوري لتح�سني جودة اخلدمات املقدمة
للمتقا�ضني.
وهكذا ميكن تكري�س عدد من معايري التقييم ،كمبادئ يف القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�سلطة
الق�ضائية ،على �أن يتم تف�صيلها يف القانون التنظيمي املحدد النظام الأ�سا�سي للق�ضاة .وهكذا ميكن للتقييم �أن
يتمحور �أ�سا�سا حول جمموعة من القدرات الأ�سا�سية املرتبطة مبمار�سة مهمة الق�ضاة.
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 .iقدرة تدبري تيارات خروج الق�ضايا املحكومة مقابل تيار الق�ضايا امل�سجلة و الرائجة
 .iiقدرة �إ�صدار الأحكام يف �أجل معقول
 .iiiقدرة التنظيم
 .ivمعرفة القانون يف جانبيه املو�ضوعي و امل�سطري
 .vاملعاجلة املن�صفة و املت�ساوية للق�ضايا
 .viالتوا�صل
 .viiتدبري اجلل�سة
 .viiiتدبري و�سائل الإثبات
 .ixاتخاذ القرار
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 .xتدبري الباقي بدون حكم
10
 .xiجودة تعليل الأحكام
وهذه املعايري ميكن �أن تربط مبعيار الأقدمية الذي يحتفظ ب�أهميته.
وميكن لبع�ض مقت�ضيات الف�صل  23من النظام الأ�سا�سي للق�ضاة �أن تنقل �إىل القانون التنظيمي للمجل�س
الأعلى لل�سلطة الق�ضائية .يتعلق الأمر ب�شكل خا�ص مببد�أ ترقية الق�ضاة درجة ورتبة .وتتم ب�صفة م�ستمرة
من درجة �إىل �أخرى ومن رتبة �إىل �أخرى .و يندرج �ضمن نف�س املنطق مبد�أ عدم �إمكانية ترقية �أي قا�ض �إىل
الدرجة الأعلى �ضمن حدود املنا�صب ال�شاغرة �إن مل يكن م�سجال بالئحة الأهلية .وكذا مبد أ� �أن يعترب عند
و�ضع لوائح الأهلية ال�شهادات اجلامعية التي يتوفـر عليها املعنيون بالأمر مع كفاءتهم وا�ستعدادهم ملزاولة
املهام املوازية للـدرجة العليا.
ويقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،يف نف�س ال�سياق� ،إن�شاء جلنة للرتقي يف �إطار املجل�س الأعلى
لل�سلطة الق�ضائية تت�ألف ح�رصا من الق�ضاة الأع�ضاء يف املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية .11
ولتقوية ال�ضمانات النظامية للق�ضاة ،يقرتح �أن متنح للقا�ضي الذي يعترب �أن تقييم ن�شاطه مل يكن من�صفا
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�إمكانية �إحالة طلب على جلنة الرتقية .وبعد �أن تقوم اللجنة باال�ستماع �إىل مالحظات القا�ضي مقدم الطلب
وكذا ال�سلطة التي قامت بالتقييم ،ت�صدر جلن التقييم ر�أيا معلال يو�ضع يف ملف املعني بالأمر .ويف نف�س
الإطار يقرتح �أن متنح للق�ضاة �إمكانية التقييم الذاتي لأدائهم يف �إطار م�سعى متكامل للتقييم.
�أما فيما يتعلق ق�ضاة النيابة العامة ،فيقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن يكر�س القانون التنظيمي
للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية مبد�أ مراعاة املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،يف الق�ضايا التي تهم ق�ضاة
النيابة العامة ،تقارير التقييم املقدمة من قبل ال�سلطة التي يتبعون لها.

 .12القواعد املتعلقة بامل�سطرة الت�أديبية
من املنا�سب ،يف منظور املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان� ،أن يكر�س القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى
لل�سلطة الق�ضائية ثالث مقت�ضيات د�ستورية  :مبد أ� م�ساعدة املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،يف املادة
الت�أديبية ،من طرف ق�ضاة مفت�شني من ذوي اخلربة ،مبد�أ اعتبار كل �إخالل من القا�ضي بواجب اال�ستقالل
والتجرد خط�أ مهنيا ج�سيما ،ب�رصف النظر عن املتابعات الق�ضائية املحتملة ،وكذا مبد�أ �إمكانية الطعن ب�سبب
ال�شطط يف ا�ستعمال ال�سلطة يف املقررات املتعلقة بالو�ضعيات الفردية ال�صادرة عن املجل�س الأعلى لل�سلطة
الق�ضائية  .وذلك �أمام �أعلى هي�أة ق�ضائية �إدارية باململكة.
�أما فيما يتعلق بالظهري ال�رشيف مبثابة قانون رقم  1.74.467بتاريخ � 26شوال  11( 1394نونرب )1974
املكون للنظام الأ�سا�سي لرجال الق�ضاء ،ف�إن مقت�ضيات الباب اخلام�س املتعلق بامل�سطرة الت�أديبية للق�ضاة
يبدو �أنها تقدم ب�شكل �إجمايل ال�ضمانات الت�أديبية ال�رضورية للق�ضاة .وهكذا يقرتح �أن تنقل مقت�ضيات
الف�صول ،59،61،62و  63من النظام الأ�سا�سي لرجال الق�ضاء ،مع �إعادة �صياغة الف�صل  58للتن�صي�ص على
مقت�ضيات الفقرة الثالثة من الف�صل  109من الد�ستور .ويف نف�س الإطار ،يقرتح �أن تخول للرئي�س املنتدب
للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية �سلطة �إ�صدار القرارات الت�أديبية املتخذة يف حق الق�ضاة على �إثر م�سطرة
ت�أديبية متخذة من طرف املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية املنعقد كهي�أة ت�أديبية.

 .13تنظيم و�سري املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية
يقرتح �أن يت�ألف املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية من الأجهزة التالية :
• جمعية عامة :ت�ضم اجلمعية العامة كل �أع�ضاء املجل�س ،ولها �صالحية عامة للتداول يف جميع الق�ضايا
املتعلقة مبجاالت اخت�صا�ص املجل�س والتي مت اقرتاحها �أعاله .كما تتوىل اجلمعية العامة امل�صادقة على
م�رشوع ميزانية املجل�س ،وم�رشوع نظامه الداخلي وكذا كيفيات انتخاب ممثلي الق�ضاة باملجل�س ,والتي
اقرتح �أعاله �أن تتخذ بقرارات للرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية.
• مكتب ي�ضم �إ�ضافة �إىل الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،ثالثة �أع�ضاء تنتخبهم اجلمعية
العامة ،ويقرتح يف هذا ال�صدد �أن يتم احرتام مبد أ� التنا�سب يف ت�أليف املكتب من �أجل �ضمان متثيلية الن�ساء
القا�ضيات يف هذه الهي�أة التنفيذية الهامة .يتوىل املكتب �إعداد م�رشوع جدول �أعمال اجلمعية العامة وتنفيذ
قرارات اجلمعية العامة للمجل�س ،كما يعد م�رشوع برنامج عمل املجل�س وي�ساعد الرئي�س املنتدب يف �إعداد
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م�رشوع امليزانية .كما ي�ست�شريه الرئي�س املنتدب يف كل م�س�ألة تتعلق بتحديد مهام وتنظيم امل�صالح الإدارية.
• جلان دائمة (منها جلنة الرتقية) تتوىل �إعداد م�شاريع �آراء و مقررات اجلمعية العامة ،كما تقوم ب�إجناز
الدرا�سات و الأبحاث املطلوبة من املجل�س �أو مببادرة منه .و ميكن للجان الدائمة �أن تدعو لأ�شغالها ،ح�سب
�رشوط و كيفيات �سيتم حتديدها يف النظام الداخلي للمجل�س  ،كل �شخ�ص م�ؤهل و خمت�ص ميكن �أن ي�ساعدها
يف �أ�شغالها.
• �أمني عام يعينه الرئي�س املنتدب من خارج �أع�ضاء املجل�س ،وبناء على موافقة اجلمعية .يتوفر الأمني
العام على �أمانة ويتوىل ت�سيري امل�صالح الإدارية واملالية للمجل�س حتت �سلطة الرئي�س املنتدب ،كما يح�رض
اجتماعات ومداوالت اجلمعية العامة ومكتب املجل�س ،دون �أن يكون له احلق يف الت�صويت.
• مفت�شية ق�ضائية تتوىل مهام تفتي�ش املحاكم ،ح�سب �سيناريو توزيع مهام التفتي�ش املقرتح �أعاله.
وميكن للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية �أن ين�شئ داخله جلانا م�ؤقتة �أو جمموعات عمل خا�صة لدرا�سة
مو�ضوع حمدد يدخل يف جمال اخت�صا�صه.
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�أما فيما يتعلق ب�سري املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يتقدم مبقرتحني:
يتعلق املقرتح الأول بعدد دورات املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية التي ال ميكن �أن تقل عن دورتني يف ال�سنة
طبقا للف�صل  116من الد�ستور� .أما املقرتح الثاين فيتعلق بالنظام الداخلي للمجل�س ،الذي ينبغي �أن ي�صادق
عليه من طرف اجلمعية العامة للمجل�س و�أن يعر�ض ،قبل دخوله حيز التنفيذ ،على املحكمة الد�ستورية
لفح�ص مدى مطابقته للد�ستور وللقانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية.

 .14تكوين الق�ضاة و كتاب ال�ضبط و املحامني و باقي مهنيي العدالة
مواكبة للمقرتحات املقدمة من طرفه ب�ش�أن القانون التنظيمي املتعلق باملجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية،
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان� ،إعادة �صياغة م�ؤ�س�ساتية لعر�ض التكوين املتعلق بالق�ضاة ،وكتاب
ال�ضبط وباقي مهنيي العدالة.
وت�أخذ هذه املقرتحات بعني االعتبار القوا�سم امل�شرتكة وكذا خ�صو�صيات املهن املتعلقة بهذه الفئات امل�شتغلة
يف جمال العدالة ,و كذا حالة الطلب االجتماعي املتعلق بالولوج �إىل العدالة والنق�ص امللحوظ يف �أعداد بع�ض
املهن القانونية ،وانت�شار مزاوليها ب�شكل غري متكافئ على الرتاب الوطني.
كل هذه العوامل ،تربر ،يف ر�أي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان� ،إعادة �صياغة وتو�سيع عر�ض تكوين املهن
الق�ضائية والقانونية.
ففيما يتعلق باملعهد العايل للق�ضاء ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح �أن تتم �إعادة ت�شكيل جمل�س
�إدارته لتقوية موقع املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية �ضمنه ،وهكذا يقرتح �أن يتم تعديل املادة  5من الظهري
ال�رشيف رقم � 1.02.240صادر يف  25من رجب � 3/ 1423أكتوبر 2002بتنفيذ القانون رقم 09.01
املتعلق باملعهد العايل للق�ضاء ،لتخويل الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية رئا�سة جمل�س �إدارة
املعهد .مع ا�ستمرار ع�ضوية وزير العدل يف جمل�س الإدارة.
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وعلى املدى املتو�سط ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح �سيناريوهني :يتمثل الأول يف تقوية مهمة
البحث على م�ستوى املعهد العايل للق�ضاء ملواكبة االخت�صا�صات اجلديدة التي �ستخول �إىل املجل�س الأعلى
لل�سلطة الق�ضائية� .أما ال�سيناريو الثاين فيتمثل يف �إن�شاء معهد الدرا�سات حول العدالة كبنية للبحث مرتبطة
باملجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية.
واعتبارا خل�صو�صية تكوين كتاب ال�ضبط ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �إحداث مدر�سة وطنية
لكتاب ال�ضبط ،تقوم بالتكوين الأ�سا�سي وامل�ستمر لهذه الفئة ,وكذا ملوظفي امل�صالح الق�ضائية املختلفة يف
كل جماالت تدخلهم (القانون ،امل�ساطر،الإدارة ،التدبري ،تكنولوجيا الإعالم واالت�صال )...ويتطلب هذا
املقرتح تعديل القانون � 09-01سالف الذكر خا�صة على م�ستوى مهام املعهد العايل للق�ضاء وت�أليف جمل�س
�إدارته.
ومن �أجل ا�ستكمال بناء عر�ض التكوين املتعلق باملهن القانونية والق�ضائية ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان �أن يتم فتح املعاهد اجلهوية للتكوين بالن�سبة للمحامني طبقا ملقت�ضيات املادة  6من القانون املنظم
ملهنة املحاماة ،كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون  .28.08ويقرتح �أي�ضا �أن يتم تدبري هذه املعاهد اجلهوية
من طرف هيئات املحامني ،وميكن للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية �أن يقدم نوعا من الدعم التقني لهذه
املعاهد ب�رشاكة مع جمعية هيئات املحامني.
و�أخريا ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان� ،إن�شاء معهد ملهن العدالة ،يتوىل تقدمي عر�ض لتكوين باقي
فئات مهنيي العدالة ،مع نظام للت�صديق والإ�شهاد م�شابه لذلك املن�صو�ص عليه يف املادة  6من القانون املنظم
ملهنة املحاماة.

13

 - 1مت اعتماد املالحظة العامة رقم  32يف الدورة الت�سعني للجنة حقوق الإن�سان ( 9-27يولبوز )2007
 CCPR/C/GC/32بتاريخ  23غ�شت .2007
 - 2الفقرة � : 19إن �ضمان كفاءة ،ا�ستقاللية و حياد املحكمة باملعنى املن�صو�ص عليه يف الفقرة  1من
املادة  ،14هو حق مطلق ال يقبل �أي ا�ستثناء .كما �أن �ضمان اال�ستقاللية يتعلق �أ�سا�سا مب�سطرة تعيني الق�ضاة
و امل�ؤهالت املطلوبة منهم ،و عدم قابليتهم للعزل �إىل غاية بلوغهم ال�سن القانوين للتقاعد �أو انتهاء مدة
انتدابهم عند االقت�ضاء .بالإ�ضافة �إىل ال�رشوط املتعلقة بالرتقية و النقل و تعليق و �إنهاء املهام و كذا اال�ستقاللية
الفعلية للق�ضاء عن �أي تدخل �سيا�سي من ال�سلطتني التنفيذية �أو الت�رشيعية .كما ينبغي على الدول �أن تتخذ
تدابري ت�ضمن ب�شكل �رصيح ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية و حماية الق�ضاة من �أي �شكل من �أ�شكال التدخل
ال�سيا�سي يف قراراتهم و ذلك بن�ض الد�ستور و عرب و�ضع قوانني حتدد م�ساطر وا�ضحة و معايري مو�ضوعية
فيما يتعلق بتعيني و تعوي�ض و مدة انتداب و ترقي و تعليق مهام و عزل الق�ضاة و كذا الإجراءات الت�أديبية
التي ميكن �أن تطبق عليهم.
و �إن و�ضعية ال تتميز بالف�صل الوا�ضح بني مهام ووظائف ال�سلطتني الق�ضائية و التنفيذية و�أن ت�سمح لهذه
الأخرية مبراقبة �أو توجيه ال�سلطة الق�ضائية ،هي و�ضعية متعار�ضة مع مبد أ� املحكمة امل�ستقلة .ومن ال�رضوري
حماية الق�ضاة من تعار�ض امل�صالح ومن �أعمال التهديد �أو الرتهيب.
ومن �أجل احلفاظ على ا�ستقاللية الق�ضاة ،ف�إن نظامهم الأ�سا�سي مبا يف ذلك مدة انتدابهم  ،وا�ستقاللهم
و�أمنهم وتعوي�ضاتهم املالءمة ,و�رشوط �أدائهم ملهامهم ومعا�شاتهم و�سن تقاعدهم يجب �أن ي�ضمن بالقانون.
الفقرة  : 20ال ميكن عزل الق�ضاة �إال لدواعي ج�سيمة ،كاخلط�أ وعدم الكفاءة ،طبقا مل�ساطر عادلة ت�ضمن
املو�ضوعية وعدم التحيز ،و�أن تكون هذه امل�ساطر حمددة يف الد�ستور �أو القانون .و�إن عزل قا�ض من طرف
ال�سلطة التنفيذية ،ب�سبب انتهاءاملهمة التي انتدب من �أجلها ،دون �أن يتم �إخباره بالدواعي الدقيقة لهذه
القرار ودون �أن يكون له حق الطعن فيه ،ليتعار�ض مع مبد�أ ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية .وينطبق نف�س ال�شيء
عدندما تقوم ال�سلطة التنفيذية مثال بعزل الق�ضاة املحتمل تورطهم يف الف�ساد دون احرتام �أية م�سطرة م�سطرة
قانونية.
جلنة حقوق الإن�سان ،الدورة الت�سعون ،جنيف 9-27،يوليوز  ،2007املالحظة العامة رقم ( 32حول املادة
 14احلق يف امل�ساواة �أما املحاكم واحلق يف حماكمة عادلة) CCPR/C/GC/32 ، 23 ،غ�شت 2007
(�ص)7
 - 3تقوية ال�ضمانات الد�ستورية املتعلقة با�ستقالل املجل�س الأعلى للق�ضاء .وتقرتح هي�أة الإن�صاف وامل�صاحلة
�أن يكون نظام املجل�س حمددا يف قانون تنظيمي يت�ضمن مراجعة ت�أليفه ومهامه بطريقة ت�ضمن داخله متثيلية
دالة للمجتمع املدين .مع متتيعه باال�ستقاللية يف املوارد الب�رشية واملالية ،وتخويله �صالحيات وا�سعة يف جمال
تنظيم و�ضبط املهنة الق�ضائية وقواعد �سلوكها وتقييم الق�ضاة والتدابري الت�أديبية التي ميكن �أن تتخذ يف حقهم.
وكذا تخويل املجل�س مهمة �إعداد تقرير �سنوي حول �سري العدالة.
انظر التقرير النهائي لهي�أة الإن�صاف وامل�صاحلة  ،اجلزء الأول "احلقيقة ،الإن�صاف وامل�صاحلة" الف�صل الرابع
التو�صيات � ،ص 103
� - 4أو�صت هي�أة الإن�صاف وامل�صاحلة بجعل مقر املجل�س الأعلى للق�ضاء مبقر املجل�س الأعلى بالرباط ،انظر

اجلزء الأول "احلقيقة ،الإن�صاف وا مل�صاحلة" الف�صل الرابع التو�صيات � ،ص 105
 - 5املر�سوم رقم  2.75.882بتاريخ  20ذي احلجة  23( 1395دجنرب  )1975يتعلق بانتخاب ممثلي
الق�ضاة باملجل�س الأعلى للق�ضاء  ،كما مت تتميمه وتعديله باملر�سوم رقم  2.93.69بتاريخ  6ربيع الأول
� 25( 1414أغ�سط�س  )1993واملر�سوم رقم  2.94.684بتاريخ  4رجب  7( 1415دي�سمرب )1994
 - 6بالن�سبة لتعيني الق�ضاة يتعني مراعاة مقت�ضيات الف�صل  57من الد�ستور
 - 7يعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان هذه ال�صيغة املتمثلة يف الإ�رشاف امل�شرتك على تدبري تعيني وتدريب
امللحقني الق�ضائيني ذات طابع انتقايل (خالل مدة الوالية الأوىل للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية) وذلك
قبل نقل هذا االخت�صا�ص ب�شكل كلي �إىل املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية.
 - 8ي�ستلزم هذا املقرتح القيام بثالث عمليات :
 )aتعديل املادة  12من املر�سوم رقم � 2.98.385صادر يف  28من �صفر  23( 1419يونيو  )1998بتحديد
اخت�صا�صات وتنظيم وزارة العدل التي تن�ص على ما يلي  " :تقوم املفت�شية العامة ؛ حتت ال�سلطة املبا�رشة
للوزير ؛ بالتفتي�ش امل�ستمر للمحاكم وفقا لل�رشوط املن�صو�ص عليها يف الظهري ال�رشيف رقم 1.74.338
ال�صادر يف  24جمادى الأخرية  15( 1374يوليو  )1974ب�ش�أن التنظيم الق�ضائي للمملكة؛ وكذا تفتي�ش
امل�صالح التابعة لوزارة العدل؛ كما وقع تغيريه وتتميمه".
� )bأن تنقل �إىل املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها يف الق�سم الثاين واملتعلق
ب"تفتي�ش املحاكم" من الظهري ال�رشيف مبثابة قانون قانون رقم  1-74-338بتاريخ  24جمادى الثانية
 15( 1394يوليوز  )1974كما وقع تغيريه وتتميمه ،واملتعلق بالتنظيم الق�ضائي للمملكة.
� )cإعادة تركيب مهام املفت�شية العامة لوزارة العدل واحلريات حول املحاور – املجاالت التالية :
تفتي�ش املديريات والأق�سام وامل�صالح التابعة لوزارة العدل ؛
التفتي�ش املتعلق بجوانب التدبري الإداري واملايل للمحاكم (مبا يف ذلك م�صالح كتابة ال�ضبط) ؛
تفتي�ش موظفي املحاكم ؛
وفيما يتعلق بالنقطة ( ، )cف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح اال�ستلهام من مقت�ضيات املر�سوم
الفرن�سي رقم  2010-1668بتاريخ  29دجنرب  2010املتعلق باخت�صا�صات وتنظيم مهام املفت�ش العام
للم�صالح الق�ضائية.
 - 9املعايري من � 4إىل  10ت�ستعمل يف �إطار منظومة تقييم املحاكم الإدارية لال�ستئناف يف �أ�سرتاليا
 - 10انظر على �سبيل املثال :با�سكال مبونغو (حتت �إ�رشاف) " :جودة قرارات املحاكم" ،من�شورات جمل�س
�أوربا.2011 ،
 - 11يقرتح �أن يتم التن�صي�ص على هذا املقت�ضى يف النظام الداخلي للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية
�أما بخ�صو�ص ت�أليف جلان ترقي الق�ضاة يف الت�رشيعات املقارنة  ،فيمكن النظر �إىل ت�أليف جلان ترقي الق�ضاة
يف فرن�سا  :اجلريدة الر�سمية للجمهورية الفرن�سية رقم  0245بتاريخ � 21أكتوبر 2010
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