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بيان الأ�سباب 
الأول  ربيع  من   25 يف  �صادر   1.11.19 رقم  ال�رشيف  الظهري  من   25 املادة  من  الثانية  للفقرة  طبقا   .1
ي�صاهم يف  املذكور  املجل�س  فاإن  الإن�صان،  الوطني حلقوق  املجل�س  باإحداث   )2011 )فاحت مار�س   1423
"تعزيز البناء الدميقراطي، من خالل النهو�س باحلوار املجتمعي التعددي، وتطوير كافة الو�صائل والآليات 

املنا�صبة لذلك".    
كما يقوم املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، اإ�صافة اإىل ذلك، وطبقا للمادة 13 من الظهري ال�رشيف املحدث 
له ببحث و درا�صة "مالءمة الن�صو�س الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل مع املعاهدات الدولية املتعلقة 
بحقوق الإن�صان وبالقانون الدويل الإن�صاين، التي �صادقت عليها اململكة اأو ان�صمت اإليها، وكذا يف �صوء 
لها من  املقدمة  بالتقارير  اخلا�صة  الأممية  املعاهدات  اأجهزة  ال�صادرة عن  والتو�صيات  اخلتامية،  املالحظات 

لدن احلكومة".

2. اعتبارا لكون احلوار الوطني حول اإ�صالح العدالة ي�صكل فر�صة تاريخية لبناء  ت�صاوري للمبادئ الأ�صا�صية 
الإن�صان،  حلقوق  الوطني  املجل�س  فاإن  ال�صرتاتيجي،  القطاع  هذا  باإ�صالح  املتعلقة  العمومية  لل�صيا�صات 
بو�صفه موؤ�ص�صة وطنية ممثلة يف الهياأة العليا للحوار الوطني حول اإ�صالح منظومة العدالة، يعتزم امل�صاهمة يف 
النقا�س العمومي املتعلق باإ�صالح منظومة العدالة ، بتقدميه لهذه املذكرة املتعلقة بالقانون التنظيمي للمجل�س 

الأعلى لل�صلطة الق�صائية.     

3. اإن املقرتحات املت�صمنة يف هذه املذكرة قد مت اإعدادها بناء على خمتلف املرجعيات املعيارية و الت�رشيحية 
على امل�صتويني الوطني و الدويل. كما قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان بدرا�صة مقارنة لعدد من الن�صو�س 
القانونية املنظمة للمجال�س العليا للق�صاء يف عدد من البلدان الدميقراطية، وذلك لتقريب املقرتحات املقدمة 

يف اإطار هذه املذكرة من املمار�صات اجليدة ال�صارية املفعول يف هذه البلدان.  

4 . وهكذا، فقد مت اعتبار املرجعيات املعيارية والت�رشيحية التالية يف اإعداد هذه املذكرة : 

الد�صتور ول�صيما الف�صول 19 ،56 ،57 ،86 ،107 ،109 ،111 ،113 ،114 ، 115 و 116 منه؛
املادة 14 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية و ال�صيا�صية، كما مت التعليق عليها من طرف جلنة حقوق 

الإن�صان يف مالحظتها العامة رقم 32 1 وخا�صة الفقرتني 19 و20 من التعليق املذكور2؛ 
يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  عليها  �صادقت  كما  الق�صائية،  ال�صلطة  ا�صتقالل  ب�صاأن  الأ�صا�صية  املبادئ 
قراريها 40/32 بتاريخ 29 نونرب 1985 و40/146 بتاريخ 13 دجنرب 1985 ول�صيما من النقطة الثامنة 

اإىل النقطة الع�رشين؛ 
املبادئ التوجيهية ب�صاأن دور اأع�صاء النيابة العامة، كما اعتمدها موؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة 
املجرمني املعقود يف هافانا )كوبا( من 27 غ�صت اإىل 7 �صبتمرب 1990 ول�صيما النقط 6،7،8،9،13،21 

و22 منها؛  
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• مبادئ بنغالور املنظمة لل�صلوك الق�صائي، والتي مت اعتمادها من طرف املجموعة الق�صائية حول تقوية 
نزاهة الق�صاء بتاريخ 26 نونرب 2002؛

• امليثاق الأوربي حول نظام الق�صاة والتي �صادق عليها جمل�س اأوربا بتاريخ 10 يوليوز 1998. 
• التو�صيات الوجيهة لهياأة الإن�صاف وامل�صاحلة وخا�صة التو�صية رقم 10 3 الواردة يف اإطار املحور رقم 1 
املتعلق بتثبيت ال�صمانات الد�صتورية حلماية حقوق الإن�صان وكذا التو�صية رقم 2، الواردة 4 يف اإطار املحور 

رقم 6 املتعلق بتاأهيل الق�صاء وتقوية ا�صتقالله؛ 
• مذكرات اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية املتعلقة باإ�صالح العدالة.

5. �صمن نف�س امل�صعى، قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان بدرا�صة مقارنة لعدد من الن�صو�س القانونية 
درا�صة  متت  الإطار  هذا  ويف  املتقدمة،  الدميقراطية  البلدان  من  عدد  يف  للق�صاء  العليا  للمجال�س  املنظمة 

الن�صو�س التالية : 

• القانون التنظيمي املتعلق باملجل�س الأعلى للق�صاء )فرن�صا( 
• مقت�صيات املدونة الق�صائية حول مهام املجل�س الأعلى للعدالة )بلجيكا( 

• القانون التنظيمي لل�صلطة الق�صائية )اإ�صبانيا( 
• القانون املتعلق باملجل�س الأعلى للق�صاء )رومانيا( 
• نظام �صري واإدارة املجل�س الأعلى للق�صاء )بلغاريا( 

لل�صلطة  الأعلى  للمجل�س  التنظيمي  بالقانون  املتعلقة  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  مقرتحات  اإن   .6
الق�صائية ، ميكن تربيرها باحلجج التالية: 

املالية والإدارية  لال�صتقاللية  ال�صامنة   القواعد  التنظيمي جمموعة من  القانون  يكر�س  اأن  �رشورة   :  1 احلجة 
للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية.  

ال�صفافية  الق�صاة، ت�صتهدف ال�صتجابة ملتطلبات  انتخاب ممثلي  املتعلقة بكيفيات  اإن املقرتحات   : 2 احلجة 
فاإن  الإن�صان،  الوطني حلقوق  القا�صيات. ومن منظور املجل�س  للن�صاء  تاأمني متثيلية من�صفة  والب�صاطة، مع 
حتقيق هذه الأهداف مير عرب تقوية موقع املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية ، عرب رئي�صه املنتدب يف م�صار 
تنظيم العمليات النتخابية. كما اأن منط القرتاع املقرتح من �صاأنه �صمان وحدة اجل�صم الق�صائي مع �صمان 

تنوع متثيلية الق�صاة. 
الن�صو�س  يف  الق�صاة  وواجبات  حقوق  به  تت�صم  الذي  عموما  املالئم  التقنني  مل�صتوى  اعتبارا   :  3 احلجة 
احلايل  الد�صتور  التي مينحها  النظامية اجلديدة  لل�صمانات  الد�صتور احلايل، واعتبارا  ال�صابقة على  الت�رشيعية 
للق�صاة ، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يقرتح تكري�س املبادئ الأ�صا�صية املحددة حلقوق وواجبات 
تف�صيلية  اأكرث  اأن مقت�صيات  الق�صائية. علما  لل�صلطة  الأعلى  باملجل�س  املتعلق  التنظيمي  القانون  الق�صاة يف 
ميكن اأن يتم التن�صي�س عليها يف القانون التنظيمي املحدد للنظام الأ�صا�صي للق�صاة ، واأي�صا يف اإطار مدونة 

�صلوك تناط �صياغتها واعتمادها ون�رشها م�صتقبال باملجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية. 
احلجة 4 : فيما يتعلق باخت�صا�صات املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية ،وبعد درا�صة خمتلف التجارب املقارنة 
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واعتبارا لالخت�صا�صات اجلديدة امل�صندة اإىل املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية بن�س الد�صتور. فاإن املجل�س 
اقرتاح  مع  مو�صوعاتية كربى،  الخت�صا�صات يف مكونات  ت�صنيف هذه  يقرتح  الإن�صان  الوطني حلقوق 

توزيع جديد لبع�س الخت�صا�صات التي متار�صها حاليا وزارة العدل. 
�صيتم  للق�صاة  التاأديبي  والنظام  املهني  امل�صار  بتدبري  املتعلقة  التف�صيلية  املقت�صيات  لكون  نظرا   :  5 احلجة 
التن�صي�س عليها يف القانون التنظيمي املحدد للنظام الأ�صا�صي للق�صاة. فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان 
يقرتح اإدراج بع�س املبادئ الأ�صا�صية املتعلقة بهذين املو�صوعني �صمن القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى 

لل�صلطة الق�صائية، من اأجل تقوية ال�صمانات النظامية اخلا�صة بالق�صاة.  
احلجة 6 : اإن مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان بخ�صو�س تكوين الق�صاة وكتاب ال�صبط واملحامني 
وباقي مهنيي العدالة، يندرج يف اإطار منطق اإعادة بناء عر�س التكوين يف جمال املهن الق�صائية والقانونية، من 

اأجل ال�صتجابة للطلب الجتماعي على الولوج اإىل ق�صاء للقرب وذي جودة. 

وهكذا ميكن تقدمي مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان املتعلقة بالقانون التنظيمي للمجل�س الأعلى 
لل�صلطة الق�صائية كما يلي: 
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القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية 
املبادئ املتعلقة بال�ضتقالل الإداري و املايل للمجل�س الأعلى لل�ضلطة الق�ضائية   .7

من اأجل �صمان ال�صتقالل الإداري و املايل للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية، يقرتح اأن يكر�س القانون 
التنظيمي، للمجل�س املذكور، القواعد التالية: 

"املجل�س  بعنوان  ف�صل  للدولة حتت  العامة  امليزانية  املجل�س يف  مليزانية  املر�صودة  العتمادات  ت�صجيل   .1
الأعلى لل�صلطة الق�صائية". 

2. الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية هو الآمر ب�رشف العتمادات املخولة للمجل�س. 
3. ويتوىل حما�صب يلحق باملجل�س بقرار من ال�صلطة احلكومية املكلفة باملالية، القيام لدى الرئي�س املنتدب 
للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية بجميع ال�صالحيات امل�صندة اإىل املحا�صبني العموميني مبقت�صى القوانني 

والأنظمة املعمول بها.
4. ميكن للرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية تعيني موظفي املجل�س اإما عن طريق التوظيف 

اأو الإحلاق، طبقا للن�صو�س الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل 

تاأليف املجل�س الأعلى لل�ضلطة الق�ضائية وكيفيات انتخاب ممثلي الق�ضاة   .8

التاأليف 
طبقا للف�صل 115 من الد�صتور ، فاإن املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية يراأ�صه امللك ويتاألف من: 

- الرئي�س الأول ملحكمة النق�س، رئي�صا منتدبا؛
- الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�س  

- رئي�س الغرفة الأوىل مبحكمة النق�س ؛
اأول  لق�صاة حماكم  ممثلني  �صتة  بينهم؛  من  الق�صاة  هوؤلء  ينتخبهم  ال�صتئناف،  لق�صاة حماكم  ممثلني  اأربعة   -

درجة، ينتخبهم هوؤلء الق�صاة من بينهم؛
ويجب �صمان متثيلية الن�صاء القا�صيات من بني الأع�صاء الع�رشة املنتخبني، مبا يتنا�صب مع ح�صورهن داخل 

ال�صلك الق�صائي. 
- الو�صيط؛ 

- رئي�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان؛
- خم�س �صخ�صيات يعينها امللك، م�صهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء املتميز يف �صبيل ا�صتقالل 

الق�صاء و�صيادة القانون؛ من بينهم ع�صو يقرتحه الأمني العام للمجل�س العلمي الأعلى. 
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مقرتحات تتعلق بكيفيات انتخاب ممثلي الق�ضاة 

فيما يتعلق بالهياأة النتخابية، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن يتم انتخاب ممثلي الق�صاة باملجل�س 
الأعلى لل�صلطة الق�صائية من طرف زمالئهم العاملني اأو املوجودين يف و�صعية اإحلاق ،منق�صمني اإىل هيئتني 

انتخابيتني: 

°1  ق�صاة حماكم ال�صتئناف؛ 
°2 ق�صاة حماكم اأول درجة؛

وتقوم كل هيئة على حدة بانتخاب ممثليها باملجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية. 
ومن اأجل تطبيق مقت�صيات الف�صل 115 من الد�صتور، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان تخ�صي�س 

عدد )ن( من املقاعد للن�صاء مبا يتنا�صب مع ح�صورهن داخل ال�صلك الق�صائي. 

اأما فيما يتعلق باإعداد اجل�صم النتخابي، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، يقرتح يف اإطار منظور ي�صتهدف 
تقوية �صمانات ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية، اأن يدرج القانون التنظيمي بع�س املقت�صيات املنظمة حاليا يف 
للمجل�س  التنظيمي  القانون  يت�صمن  اأن  يقرتح  الإطار  هذا  ويف  )املر�صوم(5.  التنظيمية  ال�صلطة  جمال  اإطار 
الأعلى لل�صلطة الق�صائية مقت�صيني مت التن�صي�س عليهما يف الف�صل الأول من املر�صوم رقم 2.75.882 بتاريخ 
20 ذي احلجة 1395 )23 دجنرب 1975( يتعلق بانتخاب ممثلي الق�صاة باملجل�س الأعلى للق�صاء، كما مت 
تتميمه وتعديله باملر�صوم رقم 2.93.69 بتاريخ 6 ربيع الأول 1414 )25  اأغ�صط�س 1993( واملر�صوم رقم 
2.94.684 بتاريخ 4 رجب 1415 )7 دي�صمرب 1994( ، ويتعلق الأمر باملقت�صى الذي ين�س على فقدان 
الق�صاة املوجودين يف حالة ا�صتيداع اأو توقيف عن عملهم �صفة الناخب طيلة املدة التي يوجدون خاللها 
اإحلاق  الق�صاة املوجودين يف و�صعية  اأن  اإحدى احلالتني املذكورتني وكذلك املقت�صى الذي ين�س على  يف 

ينتخبون مع الهيئة التي ينتمون اإليها بحكم درجتهم النظامية. 

اأما فيما يتعلق بالقابلية لالنتخاب، ومن اأجل �صمان درجة مهمة من متثيلية الق�صاة، فاإن املجل�س الوطني 
حلقوق الإن�صان يقرتح اأن ل ي�صح انتخاب قا�س اأو قا�صية يف هيئة من الهيئتني امل�صار اإليهما �صابقا اإل اإذا 
كان ناخبا فيها ومزاول مهامه عمليا مبحاكم ال�صتئناف اأو مبحاكم اأول درجة ملدة ل تقل عن خم�س �صنوات 

يف تاريخ العملية النتخابية املعنية.  

القابلية لالنتخاب، ذلك  الإن�صان يف جمال عدم  الوطني حلقوق  املجل�س  املنطق يربر، مقرتحات  نف�س  اإن 
القانون  اإىل م�صتوى يدرجها يف  اأن هذه املقرتحات ت�صتهدف رفع بع�س املقت�صيات من م�صتوى املر�صوم 
األ ي�صح  الد�صتور. وهكذا يقرتح املجل�س  114 من  الف�صل  التنظيمي مع الأخذ بعني العتبار مقت�صيات 
انتخاب الق�صاة املوجودين يف اإجازة مر�س طويلة الأمد، وكذا الق�صاة الذين �صدرت يف حقهم عقوبات 
تاأديبية غري الإنذار اأو التوبيخ اإل اإذا �صدر يف حقهم عفو اأو مت اإلغاء قرار العقوبة التاأديبية على اإثر طعن ب�صبب 

ال�صطط يف ا�صتعمال ال�صلطة اأمام اأعلى هيئة ق�صائية اإدارية باململكة.  
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ويقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان �صمن نف�س املنطق رفع مقت�صيات الف�صل 3 من املر�صوم امل�صار اإليه 
�صابقا اإىل م�صتوى اإدراجها يف القانون التنظيمي حيث يقرتح اأن ين�س هذا الأخري على انتخاب ممثلي الق�صاة 

ملدة 5 �صنوات غري قابلة للتجديد مع احت�صاب املدة  ابتداء من تاريخ اإعالن النتائج  . 

وبعد حتليل عدد من التجارب املقارنة، وبالنظر للو�صع احلايل لتنظيم اجل�صم الق�صائي، فاإن املجل�س الوطني 
وبنمط  ال�رشي  بالقرتاع  ممثليهم  بانتخاب  هيئته(  ح�صب  )كل  الناخبون  يقوم  اأن  يقرتح  الإن�صان  حلقوق 

القرتاع الفردي بالأغلبية الن�صبية. 

ومن اأجل تقوية موقع املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية يف حتديد القواعد املنظمة لنتخاب ممثلي الق�صاة، 
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن تنقل اإىل املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية ال�صالحيات املخولة 

حاليا اإىل وزارة العدل واحلريات يف جمال تنظيم العمليات النتخابية.

وهكذا، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، اأن يتم حتديد اإجراء انتخاب ممثلي الق�صاة بقرار �صادر عن 
الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية �صهرا على الأقل قبل انتهاء مدة انتداب الق�صاة املنتخبني. 
ولنف�س الغاية، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، اأن حتدد بقرار �صادر عن الرئي�س املنتدب للمجل�س 

الأعلى لل�صلطة الق�صائية: 

كيفيات ح�رش  وتعليق  والتحقق من لوائح الناخبني بكل هيئة وكذا الطلبات املتعلقة بهذه اللوائح؛
عدد املقاعد املخ�ص�صة للن�صاء بر�صم كل هيئة؛

كيفيات الت�رشيح بالرت�صيح؛
تاريخ افتتاح وانتهاء عملية تعريف املرت�صحني باأنف�صهم )احلملة النتخابية(؛

القواعد املتعلقة بتاأليف مكاتب الت�صويت وجلان الإح�صاء؛
القواعد املتعلقة بعملية الت�صويت؛ 

القواعد املتعلقة بتحرير املحا�رش واإح�صاء الأ�صوات واإعالن النتائج؛
القواعد املتعلقة بتعوي�س ممثلي الق�صاة املنتخبني واإجراء النتخابات اجلزئية؛   

ومن اأجل �صمان الن�صجام املنطقي لهذا املقرتح، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن يتم ح�رش لوائح 
الناخبني اخلا�صة بكل هيئة من طرف الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية، بناء على املعطيات 

التي ينقلها اإليه وزير العدل واحلريات. 

غري اأنه ومن اأجل احتواء بروز منط حكامة جد رئا�صي من جهة، ومن اأجل تقوية البعد التداويل يف حكامة 
الرئي�س  اأن ت�صتند قرارات  الإن�صان يقرتح  الوطني حلقوق  فاإن املجل�س  الق�صائية،  لل�صلطة  املجل�س الأعلى 

املنتدب امل�صار اإليها اأعاله، على مداولة اجلمعية العامة. 
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9. حقوق وواجبات اأع�ضاء املجل�س الأعلى لل�ضلطة الق�ضائية 

اإ�صافة اإىل احلقوق و الواجبات املكر�صة مبقت�صيات الأنظمة الأ�صا�صية اخلا�صة بكل نوع من الأع�صاء، ح�صب 
احلالة، يقرتح اأن يكر�س القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية عددا من حقوق وواجبات 
الأع�صاء. وهكذا ميكن ملقت�صيات القانون التنظيمي اأن تن�س على اأن ميار�س اأع�صاء املجل�س الأعلى لل�صلطة 
الق�صائية مهامهم با�صتقالل وجترد ونزاهة. كما ميكن لإحدى مقت�صيات هذا القانون التنظيمي اأن تفر�س 

على اأع�صاء وموظفي املجل�س اللتزام بال�رش املهني.  

كما يقرتح، املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، اأن يلزم القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية 
الأع�صاء بالت�رشيح بكل تنازع للم�صالح من �صاأنه اأن يوؤثر على قرارات املجل�س املذكور. ويف حالة تكري�س 
هذا املبداأ، ميكن حتديد كيفيات الت�رشيح بتنازع امل�صالح يف النظام الداخلي للمجل�س. و�صمن نف�س املنطق، 
ميكن للقانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية اأن مينع على الأع�صاء ا�صتعمال �صفاتهم كاأع�صاء 

بهذا املجل�س لأغرا�س ذات طابع �صخ�صي، كيفما كانت. 

ولكون املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يعي اأهمية احلفاظ على حقوق الق�صاة الأع�صاء باملجل�س الأعلى 
لل�صلطة الق�صائية يف الرتقية ويف حت�صني و�صعيتهم املهنية ، فاإنه يوؤكد اأي�صا على �رشورة تاأمني �صمانة فعلية 
ل�صتقالل وجترد ونزاهة اأع�صاء املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية. وي�صدق هذا ب�صكل خا�س مبنا�صبة درا�صة 
اقرتاحات الرتقي التي تعترب حلظة مفتاحا يف تطور امل�صار املهني للق�صاة. و تتمثل ال�صمانة هنا، ح�صب ت�صور 
املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يف اإر�صاء اآلية جتعل الق�صاة الأع�صاء يف املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية 

خارج التناف�س مع نظرائهم.   

املجال�س  اأع�صاء  الق�صاة  اأن  املقارنة،  التجارب  اأغلبية  الإن�صان، يف  الوطني حلقوق  اأن عاين املجل�س  وبعد 
العليا للق�صاء، اأو ال�صلطة الق�صائية اأو العدالة )ح�صب الت�صميات( ل ميكنهم اأن يكونوا مو�صوع اأية ترقية 
اأو نقل اأو تعيني يف مهمة اأخرى خالل مدة انتدابهم واأخذا بعني العتبار لل�صياق الوطني والإكراهات التي 
ي�صتهدف  �صيناريو  يقرتح  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  فاإن  ال�صابقة،  الفقرة  يف  اإليها  الإ�صارة  �صبقت 
جعل الق�صاة اأع�صاء املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية، خارج املناف�صة مع نظرائهم. ويفرت�س هذا ال�صيناريو 
الت�صجيل امل�صبق يف لئحة الأهلية ح�صب الكيفيات التي �صيتم التن�صي�س عليها يف القانون التنظيمي املحدد 
للنظام الأ�صا�صي للق�صاة. ويتمثل هذا ال�صيناريو يف متكني الق�صاة اأع�صاء املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية من 
ترقياتهم باأثر رجعي بعد انتهاء مدة انتدابهم؛ ويفرت�س هذا ال�صيناريو اأي�صا اأن يو�صع ممثلو الق�صاة املنتخبني 

يف املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية تلقائيا يف و�صعية تفرغ بقوة القانون.    

واأخريا، ميكن للقانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية اأن ين�س على تقا�صي الأع�صاء تعوي�صا 
عن املهام التي ينيطها بهم ح�صب كيفيات ومقادير يحددها قرار للرئي�س املنتدب بناء على مداولة اجلمعية 

العامة.    
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الخت�ضا�ضات   .10
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان ت�صميم اخت�صا�صات املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية حول خم�س 

وظائف اأ�صا�صية. وهذه الوظائف، ميكن تقدميها كما يلي: 

I. وظيفة تدبري امل�صار املهني للق�صاة 

يتعلق  فيما  خا�صة  للق�صاة،  املمنوحة  ال�صمانات  تطبيق  على  الق�صائية  لل�صلطة  الأعلى  املجل�س  ي�صهر 
با�صتقاللهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتاأديبهم. 

ولهذه الغاية يقوم املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية ب: 
النقل ،النتداب، النقطاع  النظامية،  الرتقية،الو�صعيات  )التعيني،  املهني  6 وتدبري م�صارهم  الق�صاة  تعيني 

عن العمل(؛
ي�صاهم اإىل جانب وزارة العدل يف تدبري تعيني وتدريب امللحقني الق�صائيني 7؛ 

ي�صهر على تطبيق املقت�صيات املتعلقة بحقوق وواجبات الق�صاة؛ 
يبت يف املجال التاأديبي اخلا�س بالق�صاة )علما اأن القرارات التاأديبية ميكن اأن تكون مو�صوع طعن بال�صطط 

يف ا�صتعمال ال�صلطة اأمام اأعلى هياأة ق�صائية اإدارية باململكة(.

II. الوظيفة ال�صت�صارية 

اآراء مف�صلة حول كل  الربملان،  اأو  اأو احلكومة  امللك  الق�صائية، بطلب من  لل�صلطة  الأعلى  املجل�س  ي�صدر 
م�صاألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبداأ ف�صل ال�صلط.  

ميكن للحكومة، اأو جمل�س النواب اأو جمل�س امل�صت�صارين ا�صت�صارة املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية بخ�صو�س 
م�صاريع ومقرتحات القوانني املتعلقة بالعدالة. 

على املجل�س اأن يديل براأيه بخ�صو�س طلبات ال�صت�صارة املحالة اإليه يف اأجل ل يتعدى �صهرا ي�رشي ابتداء 
من تاريخ تو�صله بها.   

غري اأنه ميكن تقلي�س هذه املدة اإىل الن�صف، اإذا اأثريت حالة ال�صتعجال ودواعيها يف ر�صالة الإحالة املوجهة 
اإليه من قبل امللك اأو احلكومة اأو من لدن اأحد جمل�صي الربملان. 

يحال اإىل املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية طلب اإبداء الراأي با�صم احلكومة، من قبل رئي�س احلكومة وبا�صم 
جمل�صي الربملان، ح�صب احلالة، من قبل رئي�صي اأحد جمل�صي الربملان.

III. وظيفة الدرا�صات 

ي�صع املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية مببادرة منه، تقارير حول و�صعية الق�صاء ومنظومة العدالة، وي�صدر 
التو�صيات املالئمة ب�صاأنها. 

بالعدالة،  املتعلقة  العمومية  لل�صيا�صات  ال�صرتاتيجية  بالتوجهات  اخل�صو�س  وجه  على  التقارير  هذه  تتعلق 
وكذا حتليل اإجناز هذه ال�صيا�صات . وي�صدر املجل�س التو�صيات املالئمة ب�صاأنها. 

ميكن للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية اإجناز درا�صات اأو اأبحاث يف جمالت اخت�صا�صه. 
يجب على احلكومة وجمل�س النواب وجمل�س امل�صت�صارين والإدارة وخمتلف املوؤ�ص�صات والهيئات واملجال�س 
العاملة يف املجالت ذات العالقة باخت�صا�صات املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية موافاة املجل�س املذكور 
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بطلب منه، باملعلومات واملعطيات والوثائق. 
كما يقوم املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية بو�صع تقرير �صنوي عن اأن�صطته.    

IV . وظيفة املراقبة و الفتحا�س و التفتي�س 

حمكمة  لدى  ا�صتطالعية  مبهمة  اأكرث  اأو  اأع�صائه  اأحد  يكلف  اأن  الق�صائية  لل�صلطة  الأعلى  للمجل�س  ميكن 
النق�س، حماكم ال�صتئناف، اأو لدى حماكم اأول درجة وكذا لدى املعهد العايل للق�صاء. 

كما يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن يخول للرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية 
اخت�صا�س تعيني الق�صاة كمفت�صني بناء على اقرتاح جلنة خا�صة داخل املجل�س نف�صه، تن�صاأ لهذا الغر�س، على 
اأن يتوفر الق�صاة املعنيون كمفت�صني على �صلطـة عامة للتحري والتحقق واملراقبة وميكنهم على اخل�صو�س 

ا�صتدعاء الق�صاة املعنيني بالأمر وال�صتماع اإليهم والإطالع على جميع الوثائق املفيدة.
ويف نف�س ال�صياق يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان توزيعا جديدا ملهمة التفتي�س، حيث يقرتح تخويل 
اخت�صا�س تفتي�س املحاكم اإىل املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية، حيث تقوم املفت�صية العامة، حتت ال�صلطة 
املبا�رشة للرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية، بالتفتي�س امل�صتمر للمحاكم. اأما تفتي�س امل�صالح 

التابعة لوزارة العدل فيقرتح اأن يبقى من اخت�صا�س وزارة العدل 8. 
النظامية  ال�صمانات  تقوية  ي�صتهدف  اإطار منطق  تندرج يف  اأعاله،  اإليها  امل�صار  املقرتحات  اأن  اإىل  وبالنظر 
املمنوحة للق�صاة، وهو �رشط اأ�صا�صي لتاأمني ا�صتقاللهم الفعلي، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يقرتح 
احلفاظ على النظام احلايل للت�رشيح باملمتلكات الذي ين�س عليه القانون 53.06 الذي ين�صخ ويعو�س الف�صل 
16 من الظهري ال�رشيف مبثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 �صوال 1394 )11 نونرب 1974( املكون 
للنظام الأ�صا�صي لرجال الق�صاء. غري اأنه، من اأجل اعتبار التاأليف اجلديد للمجل�س الأعلى واملن�صو�س عليه يف 
الف�صل 115 من الد�صتور. فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يقرتح تعديل مقت�صيات الف�صل 16 ال�صالف 
الذكر من اأجل اإ�صناد رئا�صة اللجنة املكلفة بالفح�س املنتظم لتطور الت�رشيحات باملمتلكات واملداخيل اإىل 

الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية.   
واأخريا فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، يعترب اأنه من ال�رشوري اأن يكر�س يف القانون التنظيمي للمجل�س 
الأعلى لل�صلطة الق�صائية ، ويف اإطار هذا املكون من الوظائف، ال�صمانة اجلديدة الواردة يف الف�صل 109 من 
الد�صتور، من اأحل متكني القا�صي، كلما اعترب اأن ا�صتقالله مهدد اأن يحيل الأمر على املجل�س الأعلى لل�صلطة 
الق�صائية. وميكن للقانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية اأن ين�س على مقت�صى مينح للرئي�س 
املنتدب اإمكانية اأن ياأمر املفت�صية العامة مببا�رشة التحريات الالزمة. ويقرتح يف نف�س ال�صياق اأن ين�س النظام 

الداخلي للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية على كيفيات هذه الإحالة.

V- و�صع مدونة اأخالقيات املهنة ون�رش الجتهاد الق�صائي 

يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن يخول القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية مهمة 
تدوين اأخالقيات املهنة يف مدونة لل�صلوك وكذا مهمة ن�رش الجتهاد الق�صائي.  
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للق�ضاة  املهني  امل�ضار  تدبري  معايري   .11
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن يكر�س القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية مبداأ 
وجترد  با�صتقالل  امل�س  اإىل  �صكل  باأي  يوؤدي  اأن  يجب  ل  التقييم  اأن  على  التن�صي�س  مع  الق�صاة  اأداء  تقييم 

القا�صي املعني.  
ونظرا لهتمام املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان باقرتاح �صمانات متينة �صد اأي �صكل من امل�س با�صتقالل 
الق�صاة، خالل العملية التقييمية، فاإنه يقرتح اأن ين�صب التقييم بالأ�صا�س على معايري قابلة للتكميم والقيا�س 
املو�صوعي. وميثل هذا اخليار اإيجابية مزدوجة، فهو من جهة يحافظ على ا�صتقالل الق�صاة، يف نف�س الوقت 
الذي ي�صهل فيه بناء موؤ�رشات قابلة للقيا�س، وهو �رشط منهجي �رشوري لتح�صني جودة اخلدمات املقدمة 

للمتقا�صني.    
لل�صلطة  الأعلى  للمجل�س  التنظيمي  القانون  يف  كمبادئ  التقييم،  معايري  من  عدد  تكري�س  ميكن  وهكذا 
الق�صائية، على اأن يتم تف�صيلها يف القانون التنظيمي املحدد النظام الأ�صا�صي للق�صاة. وهكذا ميكن للتقييم اأن 

يتمحور اأ�صا�صا حول جمموعة من القدرات الأ�صا�صية املرتبطة مبمار�صة مهمة الق�صاة. 

i. قدرة تدبري تيارات خروج الق�صايا املحكومة مقابل تيار الق�صايا امل�صجلة و الرائجة   
ii. قدرة اإ�صدار الأحكام يف اأجل معقول

iii. قدرة التنظيم 
iv. معرفة القانون يف جانبيه املو�صوعي و امل�صطري 

v. املعاجلة املن�صفة و املت�صاوية للق�صايا 
vi. التوا�صل

vii. تدبري اجلل�صة 
viii. تدبري و�صائل الإثبات 

ix. اتخاذ القرار 
x. تدبري الباقي بدون حكم 9
xi. جودة تعليل الأحكام 10

وهذه املعايري ميكن اأن تربط مبعيار  الأقدمية الذي يحتفظ باأهميته. 

للمجل�س  التنظيمي  القانون  اإىل  تنقل  اأن  للق�صاة  الأ�صا�صي  النظام  23 من  الف�صل  لبع�س مقت�صيات  وميكن 
الأعلى لل�صلطة الق�صائية. يتعلق الأمر ب�صكل خا�س مببداأ ترقية الق�صاة درجة ورتبة. وتتم ب�صفة م�صتمرة 
من درجة اإىل اأخرى ومن رتبة اإىل اأخرى. و يندرج �صمن نف�س املنطق مبداأ عدم اإمكانية ترقية اأي قا�س اإىل 
الدرجة الأعلى �صمن حدود املنا�صب ال�صاغرة اإن مل يكن م�صجال بالئحة الأهلية. وكذا مبداأ اأن يعترب  عند 
و�صع لوائح الأهلية ال�صهادات اجلامعية التي يتوفـر عليها املعنيون بالأمر مع كفاءتهم وا�صتعدادهم ملزاولة 

املهام املوازية للـدرجة العليا.
الأعلى  املجل�س  اإطار  يف  للرتقي  جلنة  اإن�صاء  ال�صياق،  نف�س  يف  الإن�صان،  حلقوق  الوطني  املجل�س  ويقرتح 

لل�صلطة الق�صائية تتاألف ح�رشا من الق�صاة الأع�صاء يف املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية 11. 
من�صفا  يكن  مل  ن�صاطه  تقييم  اأن  يعترب  الذي  للقا�صي  متنح  اأن  يقرتح  للق�صاة،  النظامية  ال�صمانات  ولتقوية 
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اإمكانية اإحالة طلب على جلنة الرتقية. وبعد اأن تقوم اللجنة بال�صتماع اإىل مالحظات القا�صي مقدم الطلب 
وكذا ال�صلطة التي قامت بالتقييم، ت�صدر جلن التقييم راأيا معلال يو�صع يف ملف املعني بالأمر. ويف نف�س 

الإطار يقرتح اأن متنح للق�صاة اإمكانية التقييم الذاتي لأدائهم يف اإطار م�صعى متكامل للتقييم.  
التنظيمي  القانون  يكر�س  اأن  الإن�صان  الوطني حلقوق  املجل�س  فيقرتح  العامة،  النيابة  ق�صاة  يتعلق  فيما  اأما 
للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية مبداأ مراعاة املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية، يف الق�صايا التي تهم ق�صاة 

النيابة العامة، تقارير التقييم املقدمة من قبل ال�صلطة التي يتبعون لها. 

املتعلقة بامل�ضطرة التاأديبية  القواعد   .12
الأعلى  للمجل�س  التنظيمي  القانون  اأن يكر�س  الإن�صان،  الوطني حلقوق  املجل�س  املنا�صب، يف منظور  من 
املادة  يف  الق�صائية،  لل�صلطة  الأعلى  املجل�س  م�صاعدة  مبداأ   : د�صتورية  مقت�صيات  ثالث  الق�صائية  لل�صلطة 
التاأديبية، من طرف ق�صاة مفت�صني من ذوي اخلربة، مبداأ اعتبار كل اإخالل من القا�صي بواجب ال�صتقالل 
والتجرد خطاأ مهنيا ج�صيما، ب�رشف النظر عن املتابعات الق�صائية املحتملة، وكذا مبداأ اإمكانية الطعن ب�صبب 
ال�صطط يف ا�صتعمال ال�صلطة يف املقررات املتعلقة بالو�صعيات الفردية ال�صادرة عن املجل�س الأعلى لل�صلطة 

الق�صائية . وذلك اأمام اأعلى هياأة ق�صائية اإدارية باململكة. 
اأما فيما يتعلق بالظهري ال�رشيف مبثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 �صوال 1394 )11 نونرب 1974( 
للق�صاة  التاأديبية  بامل�صطرة  املتعلق  اخلام�س  الباب  مقت�صيات  فاإن  الق�صاء،  لرجال  الأ�صا�صي  للنظام  املكون 
مقت�صيات  تنقل  اأن  يقرتح  وهكذا  للق�صاة.  ال�رشورية  التاأديبية  ال�صمانات  اإجمايل  ب�صكل  تقدم  اأنها  يبدو 
الف�صول 59،61،62،و 63 من النظام الأ�صا�صي لرجال الق�صاء، مع اإعادة �صياغة الف�صل 58 للتن�صي�س على 
مقت�صيات الفقرة الثالثة من الف�صل 109 من الد�صتور. ويف نف�س الإطار، يقرتح اأن تخول للرئي�س املنتدب 
للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية �صلطة اإ�صدار القرارات التاأديبية املتخذة يف حق الق�صاة على اإثر م�صطرة 

تاأديبية متخذة من طرف املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية املنعقد كهياأة تاأديبية. 
 

تنظيم و�ضري املجل�س الأعلى لل�ضلطة الق�ضائية   .13
يقرتح اأن يتاألف املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية من الأجهزة التالية : 

الق�صايا  للتداول يف جميع  اأع�صاء املجل�س، ولها �صالحية عامة  العامة كل  جمعية عامة: ت�صم اجلمعية   •
على  امل�صادقة  العامة  اجلمعية  تتوىل  كما  اأعاله.  اقرتاحها  مت  والتي  املجل�س  اخت�صا�س  مبجالت  املتعلقة 
باملجل�س، والتي  الق�صاة  انتخاب ممثلي  الداخلي وكذا كيفيات  م�رشوع ميزانية املجل�س، وم�رشوع نظامه 

اقرتح اأعاله اأن تتخذ بقرارات للرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية. 

• مكتب ي�صم اإ�صافة اإىل الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية، ثالثة اأع�صاء تنتخبهم اجلمعية 
العامة، ويقرتح يف هذا ال�صدد اأن يتم احرتام مبداأ التنا�صب يف تاأليف املكتب من اأجل �صمان متثيلية الن�صاء 
القا�صيات يف هذه الهياأة التنفيذية الهامة. يتوىل املكتب اإعداد م�رشوع جدول اأعمال اجلمعية العامة وتنفيذ 
قرارات اجلمعية العامة للمجل�س، كما يعد م�رشوع برنامج عمل املجل�س وي�صاعد الرئي�س املنتدب يف اإعداد 
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م�رشوع امليزانية. كما ي�صت�صريه الرئي�س املنتدب يف كل م�صاألة تتعلق بتحديد مهام وتنظيم امل�صالح الإدارية.     
باإجناز  تقوم  كما  العامة،  اجلمعية  مقررات  و  اآراء  م�صاريع  اإعداد  تتوىل  الرتقية(  جلنة  )منها  دائمة  جلان   •
الدرا�صات و الأبحاث املطلوبة من املجل�س اأو مببادرة منه. و ميكن للجان الدائمة اأن تدعو لأ�صغالها، ح�صب 
�رشوط و كيفيات �صيتم حتديدها يف النظام الداخلي للمجل�س ، كل �صخ�س موؤهل و خمت�س ميكن اأن ي�صاعدها 

يف اأ�صغالها. 

الأمني  يتوفر  اجلمعية.  موافقة  على  وبناء  املجل�س،  اأع�صاء  خارج  من  املنتدب  الرئي�س  يعينه  عام  اأمني   •
املنتدب، كما يح�رش  الرئي�س  �صلطة  للمجل�س حتت  الإدارية واملالية  امل�صالح  ت�صيري  اأمانة ويتوىل  العام على 

اجتماعات ومداولت اجلمعية العامة ومكتب املجل�س، دون اأن يكون له احلق يف الت�صويت.
• مفت�صية ق�صائية تتوىل مهام تفتي�س املحاكم، ح�صب �صيناريو توزيع مهام التفتي�س املقرتح اأعاله.     

اأو جمموعات عمل خا�صة لدرا�صة  ين�صئ داخله جلانا موؤقتة  اأن  الق�صائية  لل�صلطة  الأعلى  للمجل�س  وميكن 
مو�صوع حمدد يدخل يف جمال اخت�صا�صه. 

اأما فيما يتعلق ب�صري املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يتقدم مبقرتحني: 
يتعلق املقرتح الأول بعدد دورات املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية التي ل ميكن اأن تقل عن دورتني يف ال�صنة 
طبقا للف�صل 116 من الد�صتور. اأما املقرتح الثاين فيتعلق بالنظام الداخلي للمجل�س، الذي ينبغي اأن ي�صادق 
الد�صتورية  املحكمة  على  التنفيذ،  حيز  دخوله  قبل  يعر�س،  واأن  للمجل�س  العامة  اجلمعية  من طرف  عليه 

لفح�س مدى مطابقته للد�صتور وللقانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية. 

العدالة  مهنيي  باقي  و  املحامني  و  ال�ضبط  كتاب  و  الق�ضاة  تكوين   .14
الق�صائية،  لل�صلطة  الأعلى  باملجل�س  املتعلق  التنظيمي  القانون  ب�صاأن  من طرفه  املقدمة  للمقرتحات  مواكبة 
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، اإعادة �صياغة موؤ�ص�صاتية لعر�س التكوين املتعلق بالق�صاة، وكتاب 

ال�صبط وباقي مهنيي العدالة. 

وتاأخذ هذه املقرتحات بعني العتبار القوا�صم امل�صرتكة وكذا خ�صو�صيات املهن املتعلقة بهذه الفئات امل�صتغلة 
يف جمال العدالة، و كذا حالة الطلب الجتماعي املتعلق بالولوج اإىل العدالة والنق�س امللحوظ يف اأعداد بع�س 

املهن القانونية، وانت�صار مزاوليها ب�صكل غري متكافئ على الرتاب الوطني. 
كل هذه العوامل، تربر، يف راأي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، اإعادة �صياغة وتو�صيع عر�س تكوين املهن 

الق�صائية والقانونية.  

ففيما يتعلق باملعهد العايل للق�صاء، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يقرتح اأن تتم اإعادة ت�صكيل جمل�س 
اإدارته لتقوية موقع املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية �صمنه، وهكذا يقرتح اأن يتم تعديل املادة 5 من الظهري 
 09.01 القانون رقم  بتنفيذ  اأكتوبر2002   3/ 1423 25 من رجب  1.02.240 �صادر يف  ال�رشيف رقم 
املتعلق باملعهد العايل للق�صاء، لتخويل الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية رئا�صة جمل�س اإدارة 

املعهد. مع ا�صتمرار ع�صوية وزير العدل يف جمل�س الإدارة. 
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وعلى املدى املتو�صط، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يقرتح �صيناريوهني: يتمثل الأول يف تقوية مهمة 
البحث على م�صتوى املعهد العايل للق�صاء ملواكبة الخت�صا�صات اجلديدة التي �صتخول اإىل املجل�س الأعلى 
لل�صلطة الق�صائية. اأما ال�صيناريو الثاين فيتمثل يف اإن�صاء معهد الدرا�صات حول العدالة كبنية للبحث مرتبطة 

باملجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية. 

واعتبارا خل�صو�صية تكوين كتاب ال�صبط، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اإحداث مدر�صة وطنية 
لكتاب ال�صبط، تقوم بالتكوين الأ�صا�صي وامل�صتمر لهذه الفئة، وكذا ملوظفي امل�صالح الق�صائية املختلفة يف 
كل جمالت تدخلهم )القانون، امل�صاطر،الإدارة، التدبري، تكنولوجيا الإعالم والت�صال...( ويتطلب هذا 
املقرتح تعديل القانون 01-09 �صالف الذكر خا�صة على م�صتوى مهام املعهد العايل للق�صاء وتاأليف جمل�س 

اإدارته. 

ومن اأجل ا�صتكمال بناء عر�س التكوين املتعلق باملهن القانونية والق�صائية، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق 
الإن�صان اأن يتم فتح املعاهد اجلهوية للتكوين بالن�صبة للمحامني طبقا ملقت�صيات املادة 6 من القانون املنظم 
ملهنة املحاماة، كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 28.08. ويقرتح اأي�صا اأن يتم تدبري هذه املعاهد اجلهوية 
من طرف هيئات املحامني، وميكن للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية اأن يقدم نوعا من الدعم التقني لهذه 

املعاهد ب�رشاكة مع جمعية هيئات املحامني.  

واأخريا، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، اإن�صاء معهد ملهن العدالة، يتوىل تقدمي عر�س لتكوين باقي 
فئات مهنيي العدالة، مع نظام للت�صديق والإ�صهاد م�صابه لذلك املن�صو�س عليه يف املادة 6 من القانون املنظم 

ملهنة املحاماة.    



1 -  مت اعتماد املالحظة العامة رقم 32 يف الدورة الت�صعني للجنة حقوق الإن�صان )27-9 يولبوز 2007( 
CCPR/C/GC/32  بتاريخ 23 غ�صت 2007. 

من   1 الفقرة  عليه يف  املن�صو�س  باملعنى  املحكمة  و حياد  ا�صتقاللية  كفاءة،  اإن �صمان   :  19 الفقرة   -  2
املادة 14، هو حق مطلق ل يقبل اأي ا�صتثناء. كما اأن �صمان ال�صتقاللية يتعلق اأ�صا�صا مب�صطرة تعيني الق�صاة 
و املوؤهالت املطلوبة منهم، و عدم قابليتهم للعزل اإىل غاية بلوغهم ال�صن القانوين   للتقاعد اأو  انتهاء مدة 
انتدابهم عند القت�صاء. بالإ�صافة اإىل ال�رشوط املتعلقة بالرتقية و النقل و تعليق و اإنهاء  املهام و كذا ال�صتقاللية 
الفعلية للق�صاء عن اأي تدخل �صيا�صي من ال�صلطتني التنفيذية اأو الت�رشيعية.     كما ينبغي على الدول اأن تتخذ 
اأ�صكال التدخل  اأي �صكل من  تدابري ت�صمن ب�صكل �رشيح ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية و حماية الق�صاة من 
ال�صيا�صي يف قراراتهم و ذلك بن�س الد�صتور و عرب و�صع قوانني حتدد م�صاطر وا�صحة و معايري مو�صوعية 
فيما يتعلق بتعيني و تعوي�س و مدة انتداب و ترقي و تعليق مهام و عزل الق�صاة و كذا الإجراءات التاأديبية 

التي ميكن اأن تطبق عليهم.
و اإن و�صعية ل تتميز بالف�صل الوا�صح بني مهام ووظائف ال�صلطتني الق�صائية و التنفيذية واأن ت�صمح لهذه 
الأخرية مبراقبة اأو  توجيه ال�صلطة الق�صائية، هي و�صعية متعار�صة مع مبداأ املحكمة امل�صتقلة. ومن ال�رشوري 

حماية الق�صاة من تعار�س امل�صالح ومن اأعمال التهديد اأو الرتهيب. 
وا�صتقاللهم   ، انتدابهم  مدة  مبا يف ذلك  الأ�صا�صي  نظامهم  فاإن  الق�صاة،  ا�صتقاللية  احلفاظ على  اأجل  ومن 
واأمنهم وتعوي�صاتهم املالءمة، و�رشوط اأدائهم ملهامهم ومعا�صاتهم و�صن تقاعدهم يجب اأن ي�صمن بالقانون.     
الفقرة 20 :  ل ميكن عزل الق�صاة اإل لدواعي ج�صيمة، كاخلطاأ وعدم الكفاءة، طبقا مل�صاطر عادلة ت�صمن 
املو�صوعية وعدم التحيز، واأن تكون هذه امل�صاطر حمددة يف الد�صتور اأو القانون. واإن عزل قا�س من طرف 
لهذه  الدقيقة  بالدواعي  اإخباره  يتم  اأن  دون  اأجلها،  من  انتدب  التي  انتهاءاملهمة  ب�صبب  التنفيذية،  ال�صلطة 
القرار ودون اأن يكون له حق الطعن فيه، ليتعار�س مع مبداأ ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية. وينطبق نف�س ال�صيء 
عدندما تقوم ال�صلطة التنفيذية مثال بعزل الق�صاة املحتمل تورطهم يف الف�صاد دون احرتام اأية م�صطرة م�صطرة 

قانونية.
جلنة حقوق الإن�صان، الدورة الت�صعون، جنيف،27-9 يوليوز 2007، املالحظة العامة رقم 32 )حول املادة 
14 احلق يف امل�صاواة اأما املحاكم واحلق يف حماكمة عادلة(، CCPR/C/GC/32  ، 23 غ�صت 2007 

)�س7(

3 - تقوية ال�صمانات الد�صتورية املتعلقة با�صتقالل املجل�س الأعلى للق�صاء. وتقرتح هياأة الإن�صاف وامل�صاحلة 
اأن يكون نظام املجل�س حمددا يف قانون تنظيمي يت�صمن مراجعة تاأليفه ومهامه بطريقة ت�صمن داخله متثيلية 
دالة للمجتمع املدين. مع متتيعه بال�صتقاللية يف املوارد الب�رشية واملالية، وتخويله �صالحيات وا�صعة يف جمال 
تنظيم و�صبط املهنة الق�صائية وقواعد �صلوكها وتقييم الق�صاة والتدابري التاأديبية التي ميكن اأن تتخذ يف حقهم. 

وكذا تخويل املجل�س مهمة اإعداد تقرير �صنوي حول �صري العدالة. 
انظر التقرير النهائي لهياأة الإن�صاف وامل�صاحلة ، اجلزء الأول "احلقيقة، الإن�صاف وامل�صاحلة" الف�صل الرابع 

التو�صيات ، �س 103
4 - اأو�صت هياأة الإن�صاف وامل�صاحلة  بجعل مقر املجل�س الأعلى للق�صاء مبقر املجل�س الأعلى بالرباط، انظر 
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اجلزء الأول "احلقيقة، الإن�صاف وا مل�صاحلة" الف�صل الرابع التو�صيات ، �س 105     
يتعلق بانتخاب ممثلي   )1975 1395 )23 دجنرب  20 ذي احلجة  بتاريخ    2.75.882 5 - املر�صوم رقم 
الأول  ربيع   6 بتاريخ   2.93.69 رقم  باملر�صوم  وتعديله  تتميمه  مت  كما   ، للق�صاء  الأعلى  باملجل�س  الق�صاة 

1414 )25  اأغ�صط�س 1993( واملر�صوم رقم 2.94.684 بتاريخ 4 رجب 1415 )7 دي�صمرب 1994(

6 - بالن�صبة لتعيني الق�صاة يتعني مراعاة مقت�صيات الف�صل 57 من الد�صتور 

7 - يعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان هذه ال�صيغة املتمثلة يف الإ�رشاف امل�صرتك على تدبري تعيني وتدريب 
امللحقني الق�صائيني ذات طابع انتقايل )خالل مدة الولية الأوىل للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية( وذلك 

قبل نقل هذا الخت�صا�س ب�صكل كلي اإىل املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية.

8 - ي�صتلزم هذا املقرتح القيام بثالث عمليات : 

a( تعديل املادة 12 من املر�صوم رقم 2.98.385 �صادر يف 28 من �صفر 1419 )23 يونيو 1998( بتحديد 
" تقوم املفت�صية العامة ؛ حتت ال�صلطة املبا�رشة  اخت�صا�صات وتنظيم وزارة العدل التي تن�س على ما يلي : 
 1.74.338 ال�رشيف رقم  الظهري  املن�صو�س عليها يف  لل�رشوط  للمحاكم وفقا  امل�صتمر  بالتفتي�س  ؛  للوزير 
ال�صادر يف 24 جمادى الأخرية 1374 )15 يوليو 1974( ب�صاأن التنظيم الق�صائي للمملكة؛ وكذا تفتي�س 

امل�صالح التابعة لوزارة العدل؛ كما وقع تغيريه وتتميمه".
b( اأن تنقل اإىل املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية، الخت�صا�صات املن�صو�س عليها يف الق�صم الثاين واملتعلق 
ب"تفتي�س املحاكم" من الظهري ال�رشيف مبثابة قانون قانون رقم 338-74-1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 

1394 )15 يوليوز 1974( كما وقع تغيريه وتتميمه، واملتعلق بالتنظيم الق�صائي للمملكة. 

c( اإعادة تركيب مهام املفت�صية العامة لوزارة العدل واحلريات حول املحاور – املجالت التالية : 
تفتي�س املديريات والأق�صام وامل�صالح التابعة لوزارة العدل ؛ 

التفتي�س املتعلق بجوانب التدبري الإداري واملايل للمحاكم )مبا يف ذلك م�صالح كتابة ال�صبط( ؛
تفتي�س موظفي املحاكم ؛

املر�صوم  مقت�صيات  من  ال�صتلهام  يقرتح  الإن�صان  الوطني حلقوق  املجل�س  فاإن   ،  )c( بالنقطة  يتعلق  وفيما 
العام  املفت�س  مهام  وتنظيم  باخت�صا�صات  املتعلق   2010 29 دجنرب  بتاريخ   2010-1668 رقم  الفرن�صي 

للم�صالح الق�صائية.

9 - املعايري من 4 اإىل 10 ت�صتعمل يف اإطار منظومة تقييم املحاكم الإدارية لال�صتئناف يف اأ�صرتاليا 

10 - انظر على �صبيل املثال:  با�صكال مبونغو )حتت اإ�رشاف( : "جودة قرارات املحاكم"، من�صورات جمل�س 
اأوربا، 2011.   

11 - يقرتح اأن يتم التن�صي�س على هذا املقت�صى يف النظام الداخلي للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية 
اأما بخ�صو�س تاأليف جلان ترقي الق�صاة يف الت�رشيعات املقارنة ، فيمكن النظر اإىل تاأليف جلان ترقي الق�صاة 

يف فرن�صا : اجلريدة الر�صمية للجمهورية الفرن�صية رقم 0245 بتاريخ 21 اأكتوبر 2010
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