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تمهيد
يحتللللل القضللللاء مكانللللة أساسللللية ضللللمن المقتضلللليات الدسللللتورية ،باعتبللللاري الضللللامن األساسللللي لتحقيلللل التللللوازن بللللين
السللللطتين التشلللريعية والتنفيذيلللة ملللن جهلللة ،وباعتبلللاري المحلللافل الرئيسلللي لحقلللوق وحريلللات األفلللراد والجماعلللات ملللن
جهللة أخللربن وبنللاء عليللص ،فللظن إصللالح منظومللة العدالللة ،ومللن خاللهللا إصللالح القضللاء ،شللكل دعامللة أساسللية لتوطيللد
مصداقية المؤسسات وبناء دولة الح والقانون وترسيخ الديمقراطيةن
وقللد كللان هلللذا الموضللول محلل جلللدال كبيللر بللالمغرب بلللين مختلللا الفللاعلين السياسللليين خاصللة خللالل مرحللللة مللا بعلللد
االسلللتقالل والتلللي تميلللزت بصلللرال حلللاد بلللين السللللطة والمعارضلللة تلللم خالللللص اسلللتعمال القضلللاء كأحلللد الوسلللائل للللردل
هللذي األخيللرةن لللذله شللكل هللذا الموضللول محللورا أساسلليا ضللمن المحللاور التللي كانللا دائمللا تللرد فللي مطالللب الفللاعلين
الحللللزبيين أساسللللا ،ك لمللللا تعللللل األمللللر بظحللللدب محطللللات اإلصللللالحات الدسللللتورية قبللللل سللللنة  ،2011حيللللم يمكللللن
االستشلللهاد فلللي هلللذا الصلللدد ،بملللذكرات األحلللزاب السياسلللية قبيلللل المراجعلللة الدسلللتورية لعلللامي  1992و ،1996والتلللي
تضمنا مطالب ومقترحات بهذا الخصوصن
ورغلللم التجللللارب الدسلللتورية المتعللللددة التللللي عرفهلللا المغللللرب قبلللل المراجعللللة الدسللللتورية الشلللاملة لسللللنة  ،2011فللللظن
المالحظلللة العاملللة تتمثلللل فلللي أن البلللاب المخصللل

للقضلللاء كلللل دون أي تغييلللرات تلللذكر ،وكلللان يجلللب انتظلللار سلللنة

 ، 2011لحللللدوو تحللللول نللللوعي نتيجللللة المسللللتجدات اإليجابيللللة الكثيللللرة للدسللللتور الجديللللد ،والتللللي فتحللللا المجللللال لكللللل
الفاعلين المهتمين باالستمرار في تقديم المقترحات قصد تطبي أمثل للدستورن

المحور األول :القضاء في دساتير ما قبل 2011
لقللللد كانللللا الدسللللاتير المغربيللللة السللللابقة ،1تخصلللل

البللللاب السللللادس للقضللللاء  ،مللللن خللللالل سللللتة فصللللول عالجللللا

المواضيع التالية:
 استقالل القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ صدور األحكام وتنفيذها باسم المله؛ تعيين المله للقضاة باقتراح من المجلس األعلى للقضاء؛ تركيبة المجلس األعلى للقضاء؛ صالحيات المجلس األعلى للقضاءنإن هللللذي الفصللللول المخصصللللة للقضللللاء لللللم تعللللرف أي تغييللللر يللللذكر خالفللللا للفصللللول الدسللللتورية المتعلقللللة بالبرلمللللان
والحكوملللة والتلللي كانلللا موضلللول تغييلللرات إيجابيلللة خاصلللة ملللن خلللالل دسلللتور  ،1992والتلللي تلللم االحتفلللاك بهلللا فلللي
مراجعللللة  1996ن ويتجلللللى عللللدم إصللللالح المقتضلللليات المتعلقللللة بالقضللللاء فللللي أن المبللللاد العامللللة ،وتركيبللللة المجلللللس
 - 1يتعلق األمر بالدساتير التالية :دستور  ،1962دستور  ،1970دستور  ،1972دستور  ،1992ودستور .1996
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األعللللى للقضلللاء وصلللالحياتص بقيلللا هلللي نفسلللهان وحتلللى ملللن الناحيلللة الشلللكلية والعدديلللة ،كانلللا الفصلللول المخصصلللة
للقضلللاء ةسلللتةة ضللل يلة سلللواء بالمقارنلللة ملللع المقتضللليات الدسلللتورية المخصصلللة للبرلملللان والحكوملللة ،أو بالمقارنلللة
ملللع تجلللارب دسلللتورية أجنبيلللة ،حيلللم يصلللل علللدد الفصلللول المخصصلللة للسللللطة القضلللائية إللللى  11فصلللال ملللن تضلللمين
كل فصل أكثر من أربع فقرات ةإسبانياة ،وحتى إلى  13فصال ةإيطالياةن
إن هلللذا الوضلللعية الدسلللتورية للقضلللاء ،ينبغلللي أن يضلللاف إليهلللا الوضلللعية الصلللعبة الناتجلللة علللن تلللدخل السللللطة التنفيذيلللة
فلللي تلللدبير الملفلللات القضلللائية ،وغيلللاب ضلللمانات اسلللتقالل المجللللس األعللللى للقضلللاء نتيجلللة هيمنلللة وزارة العلللدل عللللى
مسلسلللل اختيلللار القضلللاة وتلللوكيفهم وتكلللوينهم وتلللرقيتهم وتلللأديبهم ملللن جهلللة ،وغيلللاب االسلللتقالل المؤسسلللاتي واإلداري
والمالي للمجلس األعلى للقضاء من جهة أخربن

المحور الثاني :مسلسل إصالح منظومة العدالة/القضاء قبل دستور 2011
إن الوضلللعية الدسلللتورية والواقعيلللة التلللي كلللان القضلللاء المغربلللي يعيشلللها ،كانلللا محلللل جلللدال ونقلللاش واسلللعين ،ترتلللب
عنهملللا العديلللد ملللن المبلللادرات اإلصلللالحية الجزئيلللةن لكلللن بقلللدر ملللا كانلللا وضلللعية القضلللاء مترديلللة ،بقلللدر ملللا أصلللبحا
المطالللللب أكثللللر شللللموليةن وقللللد اضللللطرت الدولللللة إلللللى االسللللتجابة للعديللللد مللللن الضللللغوطات ،الخارجيللللة منهللللا ةأوالة
والداخليلللة ةثانيلللاة ،انضلللافا إليهلللا فلللي العقلللد األخيلللر رغبلللة النظلللام فلللي تعميللل الملللد الحقلللوقي واللللديمقراطي فلللي اللللبالد
عبر مراجعة دستورية شاملة ةثالثاة وتفاعلا معها جل التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية ةرابعاةن

أوال :مرحلة مراجعة القوانين كجزء من سيرورة االستجابة لمطالب الخارج
إذا كانلللا السياسللللة التشللللريعية المغربيللللة قلللد دأبللللا علللللى إصللللدار التشللللريعات أو تعلللديلها مللللن أجللللل مواكبللللة سياسللللات
الحكوملللة فلللي مختللللا المجلللاالت ،فمنلللذ أواسللل التسلللعينات سلللتهيمن االعتبلللارات االقتصلللادية عللللى منطلقلللات التحلللديم
القللللانوني وذللللله لمو اجهللللة آثللللار الركللللود االقتصللللادي مللللن خللللالل آليللللات االنفتللللاح االقتصللللادي ،وجلللللب االسللللتثمار
األجنبلللي ،دون أن نغفلللل أنهلللا كانلللا أيضلللا جلللزءا ملللن اتفاقيلللة الشلللراكة ملللع االتحلللاد االوروبلللي والتلللي تضلللمنا فلللي أحلللد
بنودها تعزيز التقارب القانوني مع دولصن
وقلللد شلللكلا مجلللاالت غالبيلللة القلللوانين المنتجلللة أ و المراجعلللة ،مؤشلللرا قويلللا عللللى هلللذي التوجلللص اللللذي طبلللع عللللى األقلللل
فتللللرة مللللا يزيللللد علللللى عقللللدين مللللن الللللزمن :ميثللللاق االسللللتثمار ،2مدونللللة جديللللدة للتجللللارة ،3قللللانون شللللركات المسللللاهمة
والشلللركات األخلللرب ،4حريلللة األسلللعار والمنافسلللة ،5إنشلللاء المحلللاكم التجاريلللة ،6حمايلللة الملكيلللة الصلللناعية ،7إحلللداو
 - 2الظهير الشريف رقم  1.95.213صادر في  14من جمادى اآلخرة  8( 1416نوفمبر  )1995بتنفيذ القانون اإلطار رقم  18-95بمثابة ميثاق لالستثمارات ،والمنشور بالجريدة
الرسمية عدد  4335بتاريخ  6رجب  29( 1416نوفمبر  )1995ص .3030
 - 3القانون رقم  15.95المتعلق بمدونة التجارة ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  4418الصادرة بتاريخ  19جمادى األولى  3) 1417أكتوبر  )1996ص .2187
 - 4قانون رقم  17.95المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.96.124صادر في  14من ربيع اآلخر  30( 1417أغسطس  )1996والمنشور
بالجريدة الرسمية عدد  4422بتاريخ  4جمادى اآلخرة  17( 1417أكتوبر  )1996ص .2320
ثم الظهير الشريف رقم  1.97.49الصادر في  5شوال  13( 1417فبراير  )1997بتنفيذ القانون رقم  5.96المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية
باألسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  4478بتاريخ  23ذي الحجة ( 1417فاتح ماي  ،)1997ص .1058
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المكتللللب المغربللللي للملكيللللة الصللللناعية والتجاريللللة ،8إصللللالح مدونللللة العمللللل ،9وصللللوال إلللللى إنشللللاء المراكللللز الجهويللللة
لالستثمار وتنمية المناط الحرة والمناط الصناعية نننالخن

ثانيا :مرحلة مراجعة القوانين كجزء من سيرورة االستجابة لمطالب الحراك والمجتمع
إذا كانلللا المطالبلللة بظصلللالح القضلللاء جلللزء ملللن المطاللللب القديمة/الجديلللدة التلللي راهنلللا عليهلللا قلللوب سياسلللية ومجتمعيلللة
عديلللدة ،فلللظن ذلللله للللم يكلللن مجلللرد نتيجلللة ألحلللداو الحلللراك العربلللي ،بلللل عللللى العكلللس ذلللله يمتلللله المجتملللع الملللدني
المغربلللي وفلللاعلي التنميلللة سلللجال قويلللا فلللي السلللنوات القليللللة الماضلللية ملللن الضلللغ ألجلللل القيلللام بظصلللالحات قضلللائية
تساهم في زيادة كفاءة واستقالل القضاةن
وملللع أحلللداو الربيلللع العربلللي ،احتللللا قضلللايا العداللللة مكانلللة مهملللة فلللي شلللعارات حركلللة  20فبرايلللر بلللالمغرب والتلللي
شلللملا بصلللفة عاملللة المطالبلللة بمحاربلللة الفسلللاد ،وتحقيللل العداللللة االجتماعيلللة والوللللوج الفعللللي إللللى التعلللليم والصلللحة
والقضلللاءن وفلللي خضلللم هلللذي الحركلللات االجتماعيلللة ،قلللام الملللله بالمبلللادرة لمراجعلللة شلللاملة للدسلللتور ملللن خلللالل خطلللاب
 9ملللارس  ،102011اللللذي فلللتا المجلللال إلجلللراء مراجعلللة دسلللتورية شلللاملة ،حلللدد لهلللا المرتكلللزات األساسلللية ،شلللكلا
أرضللية النطللالق أشللغال اللجنللة االستشللارية لمراجعللة الدسللتور التللي نصللبها المللله للقيللام بمشللاورات موسللعة مللع كلللل
األحلللزاب السياسلللية والمنظملللات النقابيلللة وجمعيلللات المجتملللع الملللدني والمنظملللات غيلللر الحكوميلللة ،سلللواء ملللن خلللالل
تلقي المذكرات المكتوبة ،أو عقد جلسات لتقديم التصورات ،أو حتى تلقي المذكرات الفرديةن
 - 5ظهـير شريف رقم  1.00.225صـادر في  2ربيــع األول  5( 1421يونيو  )2000بتنفيذ القانون رقم  06.99المتعلق بحرية األسعار والمنافسة ،والمنشور بالجريدة الرسمية
عدد  4810بتاريخ  3ربيع اآلخر  6( 1421يوليو  ،)2000ص .1941
 - 6قانون رقم  53.95يقضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.97.65صادر في  4شوال  12( 1417فبراير  ،)1997والمنشور بالجريدة الرسمية
عدد  4482بتاريخ  8محرم  15( 1418ماي  ،)1997ص .1141
 - 7ظهير شريف رقم  1.00.19صادر في  9ذي القعدة  15( 1420فبراير  )2000بتنفيذ القانون رقم  17.97المتعلق بحماية الملكية الصناعية ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد
 4776بتاريخ  2ذي الحجة  9( 1420مارس  ،)2000ص .366
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 -ظهير شريف رقم  1.00.71صادر في  9ذي القعدة  15( 1420فبراير  )2000بتنفيذ القانون رقم  13.99القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية،

والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  4776بتاريخ  2ذي الحجة  9( 1420مارس  ،)2000ص .396
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 -ظهير شريف رقم  1.03.194صادر في  14من رجب  11( 1424سبتمبر  )2003بتنفيذ القانون رقم  65.99المتعلق بمدونة الشغل ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد

 5167بتاريخ  13شوال  8( 1424ديسمبر  ،)2003ص .3969
 - 10حدد الخطاب الملكي المرتكزات السبعة األساسية للمراجعة الشاملة للدستور فيما يلي:
أوال :التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة ،الغنية بتنوع روافدها ،وفي صلبها األمازيغية ،كرصيد لجميع المغاربة ؛
ثانيا :ترسيخ دولة الحق والمؤسسات ،وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية ،وضمان ممارستها ،وتعزيز منظومة حقوق اإلنسان ،بكل أبعادها ،السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والتنموية ،والثقافية والبيئية ،والسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة اإلنصاف والمصالحة ،وااللتزامات الدولية للمغرب ؛
ثالثا  :االرتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة ،وتعزيز صالحيات المجلس الدستوري ،توطيدا لسمو الدستور ،ولسيادة القانون ،والمساواة أمامه ؛
رابعا  :توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها ،وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها ،من خالل:
برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة ،يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة ،مع توسيع مجال القانون ،وتخويله اختصاصات جديدة ،كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية
والرقابية.
حكومة منتخبة بانبثاقها عن اإلرادة الشعبية ،المعبر عنها من خالل صناديق االقتراع ،وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب؛
تكريس تعيين الوزير األول من الحزب السياسي ،الذي تصدر انتخابات مجلس النواب ،وعلى أساس نتائجها،
تقوية مكانة الوزير األول ،كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية ،يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة واإلدارة العمومية ،وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي؛
دسترة مؤسسة مجلس الحكومة ،وتوضيح اختصاصاته،
خامسا  :تعزيز اآلليات الدستورية لتأطير المواطنين ،بتقوية دور األحزاب السياسية ،في نطاق تعددية حقيقية ،وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية ،والمجتمع المدني ؛
سادسا  :تقوية آليات تخليق الحياة العامة ،وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة ،
سابعا  :دسترة هيئات الحكامة الجيدة ،وحقوق اإلنسان ،وحماية الحريات.
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ثالثا :إصالح القضاء في خطاب  9مارس 2011
إن المرتكلللللزات السلللللبعة اللللللواردة فلللللي الخطلللللاب الملكلللللي  9ملللللارس  ،2011شلللللكلا المحلللللاور الرئيسلللللية للمراجعلللللة
الدسلللتورية الشلللاملةن وفلللي هلللذا الصلللدد ،ينبغلللي أن يلللتم وضلللع المبلللاد واألهلللداف العاملللة اللللواردة بلللص ،والتلللي لهلللا تلللأثير
مباشلللر عللللى إصلللالح منظوملللة العدالة/القضلللاء ،ملللن قبيلللل اإلشلللارة إللللى تحلللديم وتأهيلللل هياكلللل الدوللللة  ،و تحصلللين
المكتسللللبات ،وتقللللويم االخللللتالالت  ،و اإلصللللالح العميلللل  ،و ترسلللليخ دولللللة الحلللل والمؤسسللللات  ،بللللل إن الخطللللاب
المكللي ذهللب أبعللد مللن ذللله عنللد اإلشللارة إلللى توطيللد مبللدأ فصللل السللل وتوازنهللا  ،ممللا يفللتا المجللال للحللديم عللن
السلطات العمومية الثالثة الرئيسيةن
وهكلللذا ،فلللظن المرتكلللز الثاللللم اللللذي يهلللم القضلللاء ،ورد فيلللص صلللراحة :االرتقلللاء بالقضلللاء إللللى سللللطة مسلللتقلة وتعزيلللز
صالحيات المجلس الدستوري ،توطيدا لسمو الدستور ،ولسيادة القانون ،والمساواة أمامص ن

رابعا :إصالح القضاء في المذكرات المقدمة للجنة االستشارية لمراجعة الدستور
يمكللللن القللللول إجمللللاال ،أن المطالللللب الللللواردة بمختلللللا المللللذكرات ،رغللللم تعللللددها وتنللللول مصللللادرها ،تجمعهللللا نقلللل
مشتركة تمثلا في المواضيع التالية:
 -االرتقاء بالقضاء إلى سلطة ثالثة والتنصي

على استقالليتص عن السلطتين التشريعية والتنفيذية؛

 إسناد رئاسة المجلس األعلى للقضاء لشخصية غير السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ -إعللللادة النظللللر فللللي تركيبللللة المجلللللس األعلللللى لقضللللاء وانفتاحللللص علللللى بعلللل

الكفللللاءات ذات االختصللللاص القللللانوني

والقضائي ضمن أعضاءي؛
 ضمان استقاللية المجلس األعلى للقضاء ماديا ومعنويا ،وتفرغ أعضاءي ألداء مهامهم؛ تحديد مهام وهيكلة المجلس األعلى للقضاء بموجب قانون تنظيمي؛ -ضمان ح القضاة في تأسيس جمعيات مهنيةن

المحور الثالث :إصالح القضاء في دستور 2011
خصللل

الدسلللتور مكانلللة مهملللة للقضلللاء ضلللمن السللللطات العموميلللة ،بلللل إنلللص يمكلللن القلللول إن القضلللاء أصلللبا يتبلللوأ

المكانلللة التلللي يسلللتحقها فلللي أي نظلللام يتطللللع للديمقراطيلللة الحقلللةن وتتمثلللل المسلللتجدات فلللي االسلللتجابة الواسلللعة لتطلعلللات
كلللل المنظملللات التلللي قلللدما ملللذكراتها للجنلللة االستشلللارية لتعلللديل الدسلللتور ،وقلللد تمحلللورت مسلللتجدات الدسلللتور ملللن
خللللالل االسللللتجابة ألربللللع مطالللللب كبللللرب وتفاصلللليل عديللللدة ،كاالرتقللللاء بالقضللللاء ةأوالة ،واسللللتقاللص ةثانيللللاة ،وإعللللادة
النظلللر فلللي تركيبلللة المجللللس األعللللى للقضلللاء وصلللالحياتص ةثالثلللاة ،ودسلللترة أهلللم مبلللاد حقلللوق التقاضلللي وقواعلللد سلللير
العدالة ةرابعاةن
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أوال :االرتقاء بالقضاء
لقلللد تملللا ترقيلللة القضلللاء إللللى مصلللاف السللللطتين التشلللريعية والتنفيذيلللة ملللن خلللالل اسلللتبدال كلملللة القضلللاء بتعبيلللر
السللللطة القضلللائية كعنلللوان للبلللاب السلللابع ،واللللذي أصلللبا يتكلللون ملللن ثلللالو عنلللاوين فرعيلللة تتضلللمن ملللا مجموعلللص
 22فصالن

ثانيا :استقالل السلطة القضائية
تلللم تخصلللي

عنلللوان مسلللتقل فلللي إ طلللار البلللاب السلللابع تحلللا عنلللوان اسلللتقالل القضلللاء يتضلللمن لوحلللدي سلللتة فصلللول

ةمن الفصل  107إلى الفصل 112ة عالجا المواضيع التالية:
 اسلللتقالل السللللطة القضلللائية علللن السللللطة التشلللريعية وعلللن السللللطة التنفيذيلللة ،وضلللمان الملللله لهلللذا االسلللتقالل ةالفصلللل107ة؛
 عدم إمكانية عزل قضاة األحكام أو نقلهم إال بمقتضى القانون ةالفصل 108ة؛ منلللع كلللل تلللدخل فلللي القضلللايا المعروضلللة عللللى القضلللاء ،وعلللدم تلقلللي القاضلللي بشلللأن مهمتلللص القضلللائية أي أواملللر أوتعليمللللات ،وال عللللدم الخضللللول ألي ضللللغ ؛ مللللع وجللللوب إحالللللة القاضللللي ألي مسللللألة تهللللدد اسللللتقالليتص إلللللى المجلللللس
األعلللى للسللللطة القضلللائية؛ واعت بللار كلللل إخلللالل مللن القاضلللي بواجلللب االسللتقالل والتجلللرد خطلللأ مهنيللا جسللليما بصلللرف
النظللللر عللللن المتابعللللات القضللللائية المحتملللللة؛ ومعاقبللللة القللللانون لكللللل مللللن حللللاول التللللأثير علللللى القاضللللي بكيفيللللة غيللللر
مشروعة ةالفصل 109ة؛
 علللدم إللللزام قضلللاة األحكلللام إال بتطبيللل القلللانون ،وإصلللدار األحكلللام عللللى أسلللاس التطبيللل العلللادل للقلللانون ،ووجلللوبتطبيللل القلللانون ملللن قبلللل قضلللاة النيابلللة العاملللة وااللتلللزام بالتعليملللات الكتابيلللة القانونيلللة الصلللادرة علللن السللللطة التلللي
يتبعون لها ةالفصل 110ة؛
 حلل القضللاة فللي حريللة التعبيلللر بمللا يللتالءم مللع واجللب اللللتحفل واألخالقيللات القضللائية ،واالنخللراط فللي جمعيلللات ،أوإ نشللللاء جمعيللللات مهنيللللة ،مللللع احتللللرام واجبللللات التجللللرد واسللللتقالل القضللللاء ،وطبقللللا للشللللروط المنصللللوص عليهللللا فللللي
القانون ،مع المنع من االنخراط في األحزاب السياسية والمنظمات النقابية ةالفصل 111ة؛
 -تحديد النظام األساسي للقضاة بقانون تنظيمي ةالفصل 112ةن

ثالثا :المجلس األعلى للسلطة القضائية
حلللل المجللللس األعللللى للسللللطة القضلللائية محلللل المجللللس األعللللى للقضلللاء ،وخصللل
فصول ،تم من خاللها التنصي

للللص عنلللوان مسلللتقل تضلللمن أربعلللة

على تركيبتص وصالحياتص:
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 -السلللهر عللللى تطبيللل الضلللمانات الممنوحلللة للقضلللاة ،والسللليما فيملللا يخللل

اسلللتقاللهم وتعييلللنهم وتلللرقيتهم وتقاعلللدهم

وتلللأديبه م؛ ووضلللع تقلللارير حلللول وضلللعية القضلللاء ومنظوملللة العداللللة بمبلللادرة منلللص ملللع إصلللدار التوصللليات المالئملللة
بشللأنها؛ وإصللدار آراء مفصلللة حللول كللل مسللألة تتعل ل بالعدالللة مللع مراعللاة مبللدأ فصللل السللل وذللله بطلللب مللن المللله
أو الحكومة أو البرلمان ةالفصل 113ة؛
 جعللللل المقللللررات المتعلقللللة بالوضللللعيات ا لفرديللللة ،الصللللادرة عللللن المجلللللس األعلللللى للسلللللطة القضللللائية قابلللللة للطعللللنبسبب الشط في استعمال السلطة ،أمام أعلى هي ة قضائية إدارية بالمملكة ةالفصل 114ة؛
 أصلللبحا تركيبلللة المجللللس مكونلللة ملللن الملللله باعتبلللاري رئيسلللا ،وعضلللوية كلللل ملللن اللللرئيس األول لمحكملللة اللللنقرئيسلللا منتلللدبا؛ والوكيلللل العلللام للملللله للللدب محكملللة اللللنق

؛ ورئللليس الغرفلللة األوللللى بمحكملللة اللللنق

،

؛ وأربعلللة ممثللللين

لقضلللاة محللللاكم االسللللت ناف ،ينتخلللبهم هللللؤالء القضللللاة مللللن بيلللنهم؛ وسللللتة ممثلللللين لقضلللاة محللللاكم أول درجللللة ،ينتخللللبهم
هلللؤالء القضلللاة ملللن بيلللنهم؛ ملللع وجلللوب ضلللمان تمثيليلللة النسلللاء القاضللليات ملللن بلللين األعضلللاء العشلللرة المنتخبلللين ،بملللا
يتناسللللب مللللع حضللللورهن داخللللل السللللله القضللللائي؛ والوسللللي ؛ ورئلللليس المجلللللس الللللوطني لحقللللوق اإلنسللللان؛ وخمللللس
شخصللليات يعينهلللا المللللله ،مشلللهود لهللللا بالكفلللاءة والتجللللرد والنزاهلللة ،والعطلللاء المتميللللز فلللي سللللبيل اسلللتقالل القضللللاء
وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحص األمين العام للمجلس العلمي األعلى ةالفصل 115ة11؛
 جعللللل اجتماعللللات المجلللللس تللللتم فللللي دورتللللين فللللي السللللنة علللللى األقللللل؛ وتللللوفر المجلللللس علللللى االسللللتقالل اإلداريوالملللالي؛ ومسلللاعدة قضلللاة مفتشلللين ملللن ذوي الخبلللرة للمجللللس فلللي الملللادة التأديبيلللة؛ ملللع جعلللل انتخلللاب وتنظللليم وسلللير
المجلللللس ،والمعللللايير المتعلقللللة بتللللدبير الوضللللعية المهنيللللة للقضللللاة ،ومسللللطرة التأديللللب بقللللانون تنظيمللللي؛ ومراعللللاة
المجللللس ،فلللي القضلللايا التلللي تهلللم قضلللاة النيابلللة العاملللة ،تقلللارير التقيللليم المقدملللة ملللن قبلللل السللللطة التلللي يتبعلللون لهلللا
ةالفصل 116ةن

رابعا :حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة
تلللم تخصلللي

عنلللوان مسلللتقل ثاللللم تحلللا عنلللوان حقلللوق المتقاضلللين وقواعلللد سلللير العداللللة يتضلللمن اثنلللي عشلللر

فصال:
 تللللولي القاضللللي حمايللللة حقللللوق األشللللخاص والجماعللللات وحريللللاتهم وأمللللنهم القضللللائي ،وتطبيلللل القللللانون ةالفصللللل117ة؛
 -ضلللمان حللل التقاضلللي لكلللل شلللخ

لللللدفال علللن حقوقلللص وعلللن مصلللالحص التلللي يحميهلللا القلللانون؛ واعتبلللار كلللل قلللرار

اتخلللذ فلللي المجلللال اإلد اري ،سلللواء كلللان تنظيميلللا أو فرديلللا ،قلللابال للطعلللن فيلللص أملللام الهي لللة القضلللائية اإلداريلللة المختصلللة
ةالفصل 118ة؛

 - 11يتعلق األمر بمجلس يرأسه الملك ،تم إحداثه بالفصل  41من الدستور ،ويُعتبر هذا المجلس " الجهة الوحيدة المؤهلة إلصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا ،في شأن المسائل المحالة
إليه ،استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين اإلسالمي الحنيف ،ومقاصده السمحة".
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 اعتبلللار كلللل مشلللتبص فيلللص أو ملللتهم بارتكلللاب جريملللة بري لللا ،إللللى أن تثبلللا إدانتلللص بمقلللرر قضلللائي مكتسلللب لقلللوة الشللليءالمقضي بص ةالفصل 119ة؛
 -حللل كلللل شلللخ

فلللي محاكملللة عادللللة ،وفلللي حكلللم يصلللدر داخلللل أجلللل معقلللول؛ وضلللمان حقلللوق اللللدفال أملللام جميلللع

المحاكم ةالفصل 120ة؛
 مجانيللللة التقاضللللي فللللي الحللللاالت المنصللللوص عليهللللا قانونللللا لمللللن ال يتللللوفر علللللى مللللوارد كافيللللة للتقاضللللي ةالفصللللل121ة؛
 -ح كل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعوي

تتحملص الدولة ةالفصل 122ة؛

 علنية الجلسات ماعدا في الحاالت التي يقرر فيها القانون خالف ذله ةالفصل 123ة؛ إصدار األحكام وتنفيذها باسم المله وطبقا للقانون ةالفصل 124ة؛ تعليل األحكام وإصدارها في جلسة علنية ،وف الشروط المنصوص عليها في القانون ةالفصل 125ة؛ إلزاميلللة األحكلللام النهائيللللة الصلللادرة علللن القضللللاء للجميلللع؛ ووجلللوب تقللللديم المسلللاعدة الالزملللة مللللن قبلللل السلللللطاتالعمومية أثناء المحاكمة ،إذا صدر األمر إليها بذله ،ووجوب المساعدة على تنفيذ األحكام ةالفصل 126ة؛
 جعللللل إحللللداو المحللللاكم العاديللللة والمتخصصللللة مللللن مجللللال القللللانون؛ ومنللللع إحللللداو المحللللاكم االسللللتثنائية ةالفصللللل127ة؛
 عملللل الشلللرطة القضلللائية تحلللا سللللطة النيابلللة العاملللة وقضلللاة التحقيللل  ،فلللي كلللل ملللا يتعلللل باألبحلللاو والتحريلللاتالضرورية في شأن الجرائم وضب مرتكبيها وإثبات الحقيقة ةالفصل 128ةن
هلللذا ،ونشلللير إللللى التغييلللر اللللذي حصلللل بخصلللوص تعيلللين القضلللاة ملللن تعيلللين ملكلللي بنلللاء عللللى اقتلللراح ملللن المجللللس
األ عللللى للقضلللاء إللللى موافقلللة الملللله بظهيلللر عللللى تعيلللين القضلللاة ملللن قبلللل المجللللس األعللللى للسللللطة القضلللائية ةالفصلللل
 57ة ،وترقيللللة الللللنم القللللانوني المللللنظم للسلللللطة القضللللائية مللللن قللللانون إلللللى قللللانون تنظيمللللي سللللواء تعللللل األمللللر
بالنظام األساسي للقضاة أو بالمجلس األعلى للسلطة القضائيةن

المحور الرابع :تطبيق اإلصالحات الدستورية بخصوص السلطة القضائية
فلللي سلللياق األوراش الكبلللرب التلللي انطلللل ملللع اعلللتالء الملللله محملللد السلللادس للعلللرش ،والتلللي أصلللبحا تحملللل اسلللم
العهلللد الجديلللد  ،تلللم القيلللام بلللظجراء مجموعلللة ملللن اإلصلللالحات الشلللاملة فلللي إطلللار عنلللوان المرحللللة المفهلللوم الجديلللد
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للسللللطة  ،سلللواء فلللي المجلللال االجتملللاعي كمدونلللة األسلللرة ،12أو الحقلللوقي كهي لللة اإلنصلللاف والمصلللالحة ،13أو الثقلللافي
كظنشلللاء المعهلللد الملكلللي للثقافلللة األمازيغيلللة ،14أو مجلللال الحكاملللة الترابيلللة كمشلللرول الجهويلللة الموسلللعة15ننن وكلللل ذلللله
وفللل مقاربلللة تشلللاركية عبلللر تعيلللين لجلللان جماعيلللة متنوعلللة المشلللارب ،ثلللم جلللاء اللللدور عللللى القضلللاء اللللذي يعتبلللر ملللن
أبلللرز اهتماملللات العاهلللل المغربلللي منلللذ اعتالئلللص علللرش المملكلللة ،وهلللو االهتملللام اللللذي ترجمتلللص أغللللب الخطلللب الملكيلللة
عبلللر تحليلللل أوضلللال القضلللاء وضلللرورات ومعلللالم إصلللالحص ،إللللى أن تلللم تحديلللد توجهلللات هلللذا اإلصلللالح فلللي خطلللاب
العللللرش لسللللنة  2008وبشللللكل أدق ومفصللللل فللللي خطللللاب  20غشللللا  2009الللللذي حللللدد فيللللص سللللا مجللللاالت رئيسللللية
ينبغللللي أن يطالهللللا اإلصللللالح ة تللللوفير ضللللمانات معللللززة السللللتقالل القضللللاء ،عصللللرنة اإلطللللار التنظيمللللي ،إصللللالح
شلللامل للهيكللللة والملللوكفين ،زيلللادة الفعاليلللة ،تنفيلللذ قواعلللد منلللع الرشلللوة وسلللوء اسلللتخدام السللللطة ،ثلللم التطبيللل األمثلللل
لإلصللالحاتةن وقللد شللكل هلل ذا الخطللاب مرجعيللة لكللل مللا سلليأتي مللن مبللادرات إصللالحية كانللا قللد بللدأت مللع وزيللري
العلللدل السلللابقين ،ليلللتم تفعيلهلللا وفقلللا للمقتضللليات الجديلللدة للدسلللتور ملللع الحكوملللة الحاليلللة التلللي خصصلللا للللص حلللوارا
وطنيا ةأوالة وخص

لص المجتمع حوارا مدنيا موازيا ونقاشا عموميا ةثانياةن

أوال :الحوار الوطني إلصالح منظومة العدالة
بنللللاء علللللى برنللللامإل حكللللومي خصلللل

إلصللللالح العدالللللة حيللللزا مهمللللا ،قامللللا الحكومللللة فللللي إطللللار تطبيلللل الدسللللتور

بلللظطالق حلللوار وطنلللي أشلللرفا عللللى إدارتلللص لجنلللة وهي لللة عليلللا ةأة ،حلللددت محلللاور وآليلللات لالشلللتغال ةبة ،قصلللد
الخروج بميثاق وطني إلصالح منظومة العدالة ةجةن
أ-اللجنة والهيأة العليا إلصالح منظومة العدالة
بتلللاريخ  8ملللاي  2012علللين العاهلللل المغربلللي لجنلللة عليلللا يرأسلللها وزيلللر العلللدل والحريلللات ،وذلللله بعلللد إلقلللاء خطلللاب
أعلللن فيللص عللن تنصلليبها ة 40عضللواة باعتبارهللا لجنللة ذات طللابع استشللاري تنحصللر مهمتهللا فللي إعللداد ميثللاق وطنللي
إلصلللالح منظوملللة العداللللة مللل ن خلللالل اإلشلللراف عللللى إدارة حلللوار وطنلللي وعرضلللص عليلللص قصلللد النظلللر فيلللصن وقلللد

 - 12ظهير شريف رقم  1.04.22صادر في  12من ذي الحجة  3( 1424فبراير  )2004بتنفيذ القانون رقم  70.03بمثابة مدونة األسرة ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد
 5184بتاريخ  14ذو الحجة  5( 1424فبراير  ،)2004ص .418
إضافة لنصوص أخرى ذات صلة:
ظهير شريف رقم  1.02.239صادر في  25من رجب  3( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون رقم  37.99المتعلق بالحالة المدنية ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5054
بتاريخ  2رمضان  7( 1423نوفمبر  ،)2002ص .3150
ظهير شريف رقم  1.02.172صادر في فاتح ربيع اآلخر  13( 1423يونيو  )2002بتنفيذ القانون رقم  15.01المتعلق بكفالة األطفال المهملين ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد
 5031بتاريخ  10جمادى اآلخرة  19( 1423أغسطس  ،)2002ص .2362

 - 13تعتبر هيئة اإلنصاف والمصالحة لجنة وطنية للحقيقة واإلنصاف والمصالحة ،أنشأت بناء على القرار الملكي بالموافقة على توصية صادرة من المجلس االستشاري لحقوق
اإلنسان وعلى الظهير الشريف المتضمن للنظام األساسي للهيئة الصادر ب  12أبريل  ،2004ذات اختصاصات غير قضائية في مجال تسوية ملف ماضي االنتهاكات الجسيمة
لحقوق اإلنسان .من مهامها البحث والتحري والتقييم والتحكيم واالقتراح .وقد شمل اختصاصها الزمني الفترة الممتدة من أوائل االستقالل  1956إلى تاريخ المصادقة الملكية على
إحداث هيئة التحكيم المستقلة للتعويض .1999
 - 14ظهير شريف رقم  1.01.299صادر في  29من رجب الخير  17( 1422أكتوبر  )2001يقضي بإحداث المعهد الملكي للثقافة األمازيغية ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد
 1( 4948نوفمبر .)2001
 - 15الخطاب الملكي بتاريخ  3يناير  ،2010حول الجهوية المتقدمة ،بمناسبة تنصيب اللجنة االستشارية للجهوية.
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ضلللللما اللجنلللللة ممثللللللين علللللن مؤسسلللللات دسلللللتورية ومهلللللن قانونيلللللة وقضلللللائية كالممارسلللللين والبلللللاحثين واألسلللللاتذة
والمهتمين وفعاليات حقوقية وسياسية ومدنية ،كما تم تشكيل هي ة موسعة للحوار الوطني تضم  160عضوان
وفلللي إطلللار االنفتلللاح عللللى المجتملللع وإشلللراكص فلللي هلللذا اللللورش تلللم إنشلللاء موقلللع الكترونلللي باللغلللات العربيلللة والفرنسلللية
واإلسلللبانية لتلقلللي اقتراحلللات ومالحظلللات المهتملللين ،وكلللذله إحاطلللة الملللواطنين وإشلللراكهم بمجريلللات الحلللوار اللللوطني
وأنشطتصن
وقلللد عكسلللا هتلللين اللجنتلللين وتشلللكيلتهما ملللرة أخلللرب الرغبلللة فلللي اعتملللاد مقاربلللة تشلللاركية موسلللعة ملللن خلللالل إشلللراك
ممثللللي الهي لللات القضلللائية ملللن قضلللاة ،وكتلللاب للضلللب  ،وممثللللي علللن المهلللن القانونيلللة المرتبطلللة بالعداللللة ملللن محلللامين
وخبلللللراء وملللللوثقين ومتلللللرجمين ،وجمعيلللللات حقوقيلللللة ،ومنظملللللات المجتملللللع الملللللدني ،وهي لللللات وطنيلللللة ،وقطاعلللللات
حكوميلللة ،كملللا أن هلللذي المقاربلللة الت شلللاركية تجللللا فلللي االسلللتمال واسلللتقبال اقتراحلللات وملللذكرات ملللن قطاعلللات واسلللعة
من أحزاب ونقابات وجمعيات واالستفادة من خبرات وطنية وأجنبية ذات صلة بمجال العدالة ومكوناتهان
كمللللا تللللم إحللللداو كتابللللة للحللللوار الللللوطني تتكللللون مللللن قضللللاة وأطللللر مللللن وزارة العللللدل والحريللللات عهللللد إليهللللا القيللللام
باألع مللللال التنظيميللللة ،وصللللياغة المراسللللالت ،وحفللللل الوثللللائ  ،وإعللللداد تقللللارير عللللن النللللدوات الجهويللللة ،وتجميللللع
المقترحلللات المعروضلللة سلللواء ملللن خلللالل البوابلللة االلكترونيلللة أو المقدملللة ملللن طلللرف الجهلللات الملللدعوة للمشلللاركة فلللي
هذا الحوارن
ب-آليات االشتغال ومحاور اإلصالح
انعقللد أول اجتمللال للهي للة العليللا يللوم  8مللاي  ،2012وتللم خاللللص تحديللد منهجيللة العمللل التللي تجسللدت فللي اعتمللاد عشللر
آليلللات للحلللوار اللللوطني وهلللي كالتلللالي :الحلللوار اللللداخلي عللللى صلللعيد الهي لللة العليلللا ،مجموعلللات العملللل الموضلللوعاتية،
النلللدوات الجهويلللة للحلللوار ،االسلللتعانة بلللالخبرات األجنبيلللة ،الزيلللارات االسلللتطالعية ،النلللدوات المواكبلللة عللللى صلللعيد
المحللللاكم ،الزيللللارات الميدانيللللة للللللدوائر القضللللائية ،األيللللام الدراسللللية مللللع المسللللؤولين القضللللائيين ومسللللؤولي كتابللللة
الضب  ،االقتراحات المكتوبة لمختلا الهي ات المعنية ،والنافذة االلكترونية للحوارن
وقللد كانللا النللدوات الجهويللة هللي اآلليللة الرئيسللية فللي إدارة هللذا الحللوار الللوطني ،حيللم تلقللى العللروق مللع المناقشللة
والخللللروج بتوصلللليات محللللددة لصللللياغة الميثللللاق الللللوطني إلصللللالح العدالللللة ،كمللللا أن الهيللللأة العليللللا وهي للللة الحللللوار
الموسللللعة كانللللا تعقللللد اجتماعاتهللللا إلجللللراء حللللوارات داخليللللة ومواكبللللة لهللللذا الحللللوار وتللللأطيري مللللن خللللالل اللجللللان
الموضلللوعاتيةن وقلللد تلللم عقلللد  11نلللدوة جهويلللة واكبتهلللا زيلللارات ميدانيلللة لمعاينلللة واقلللع المحلللاكم ،وعقلللد جلسلللات عملللل
واسلللتمال ملللع قضلللاتها وموكفيهلللا ومحاميهلللا ،كملللا عقلللدت الهي لللة العليلللا  41اجتماعلللا داخليلللا ،وتلقلللا استشلللارات كتابيلللة
لللل  111هي لللة حزبيلللة ونقابيلللة ومهنيلللة ،ملللع عقلللد  104نلللدوة مواكبلللة عللللى صلللعيد المحلللاكم ،ومشلللاركة  200جمعيلللة ملللن
منظمات المجتمع المدنين
بعللللد انتهللللاء النللللدوات تللللم تجميللللع تللللله العللللروق والمناقشللللات والمالحظللللات واالقتراحللللات ،جللللاءت مرحلللللة إعللللداد
وصياغة الميثاق الوطنين
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ج-الميثاق الوطني
شلللرعا الهي للللة العليللللا فللللي إعللللداد مسللللودة الميثللللاق اللللوطني ،فشللللكلا ثمللللاني مجموعللللات عمللللل موضللللوعاتية لتجميللللع
المقترحلللات وترتيبهلللا وتقلللديم تقلللارير وخالصلللات بشلللأنها ،ثلللم مناقشلللتهان وقلللد أسلللفر ذلللله علللن مشلللرول ميثلللاق وطنلللي
قللدم للمللله عبللر رئاسللة الحكومللة للنظللر فيللصن وفللي خطللاب العللرش  31يوليللوز  2013تللم توشلليا أعضللاء الهي للة العليللا
للحللوار الللوطني بوسللام المكافللأة الوطنيللة ملللن درجللة ضللاب كبيللر كمللا سلللجل العاهللل المغربللي ارتياحللص بالتوصللل إللللى
هذا الميثاقن
ويتكلللللون الميثلللللاق ملللللن جلللللزأين :الجلللللزء األول ،يشلللللتمل عللللللى تشلللللخي

منظوملللللة العداللللللة وأعطابهلللللا وإشلللللكاالتها

والصللللعوبة التللللي تعتللللرق سلللليرها بنللللاء علللللى العللللروق والمناقشللللات والمللللذكرات المقدمللللة ،وانطالقللللا مللللن هللللذا
التشلللخي

تملللا بللللورة الر يلللة العاملللة والخطلللوط العريضلللة والتوجهلللات العاملللة للعلللالج وهلللي موضلللول الجلللزء الثلللاني

ملللن الميثلللاقن وقلللد تمثللللا هلللذي التوجهلللات فلللي سلللتة أهلللداف تشلللمل :توطيلللد اسلللتقالل السللللطة القضلللائية ،تخليللل منظوملللة
العداللللة ،تعزيلللز حمايلللة القضلللاء للحقلللوق والحريلللات ،االرتقلللاء بفعاليلللة ونجاعلللة القضلللاء ،وإنملللاء القلللدرات المؤسسلللية
لمنظومة العدالة ،وتحديم اإلدارة القضائية وتعزيز حكامتهان
وقللللد انبثلللل عللللن هللللذي األهللللداف 36 ،هللللدفا فرعيللللا ،مللللع  200آليللللة لتنفيللللذي ،و 353إجللللرا فء تنفيللللذيا ضللللمن المخطلللل
اإلجرائي المرف بالميثاقن

ثانيا :الحوار المدني الموازي والنقاش العمومي
بلللالموازاة ملللع الحلللو ار اللللوطني اللللذي أشلللرفا عليلللص الحكوملللة ملللن خلللالل وزارة العلللدل والحريلللات ،أعلنلللا العديلللد ملللن
التنظيملللات علللن علللدم مشلللاركتها أو تحفظهلللا ملللن المنهجيلللة المعتملللدة أو ملللن طريقلللة تشلللكيل اللجنلللة العليلللا ،وشلللكل ذلللله
رد فعللللل قللللوي ةأة ،كمللللا أن جمعيللللات المجتمللللع المللللدني والمنظمللللات غيللللر الحكوميللللة اسللللتمرت فللللي التعبيللللر عللللن
تصوراتها ومطالبها ،مما مكن المغرب من نقاش عمومي موسع ةبةن
أ-ردود الفعل على الحوار الوطني
علللللى هللللام

الحللللوار الللللوطني لإلصللللالح الشللللامل لمنظومللللة العدالللللة ،انطلقللللا ردود فعللللل وتحفظللللات علللللى منهجيللللة

الحلللوار ،وعللللى إشلللراف وزارة العلللدل والحريلللات عللللى هلللذا الحلللوار ،وتميثليلللة اللجنلللة العليلللا ،والمواضللليع المقترحلللةن
وفلللي هلللذا السلللياق أعلنلللا جمعيلللات مهنيلللة انسلللحابها ورفضلللها لنتلللائإل الحلللوار كنلللادي قضلللاة المغلللرب ،والنقابلللة الوطنيلللة
للمحلللامين ،وجمعيلللة هي لللات المحلللامين بلللالمغرب ،وكتلللاب الضلللب ن كملللا أن المجتملللع الملللدني المهلللتم بقضلللايا إصلللالح
منظوملللة العداللللة قلللد شلللكل قلللوة اقتراحيلللة هاملللة ملللن خلللالل مواقفلللص وبياناتلللص وندواتلللص التلللي شلللكلا فلللي مجموعهلللا نقاشلللا
عموميا مهمان
لقللللد حللللدد نللللادي قضللللاة المغللللرب ،أسللللباب انسللللحابص مللللن الحللللوار الللللوطني مللللع اإلبقللللاء علللللى مسللللاهمتص فللللي الحللللوار
العملللومي ،فلللي تحفظلللص عللللى إشلللراف وزارة العلللدل والحريلللات ،باعتبارهلللا سللللطة تنفيذيلللة عللللى إدارة الحلللوار اللللوطني
حلللول إصلللالح القضلللاء اللللذي هلللو سللللطة مسلللتقلة ،باإلضلللافة إللللى تحفظلللص عللللى تشلللكيلة اللجنلللة العليلللا للحلللوار والتلللي ال
تعكللللس تمثيليللللة وازنللللة وتخصصللللية لقطللللال القضللللاء ،ومواضلللليع بعلللل

النللللدوات الجهويللللة ،وإشللللراف وزارة العللللدل
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والحريلللات عللللى صلللياغة التوصللليات واالقتراحلللات ،واعتبلللر النلللادي أن هلللذا األسللللوب يتنلللاق

ملللع التوجلللص الدسلللتوري

الجديد الذي بوأ القضاء سلطة مستقلة وليس تابعة لسلطة أخربن
وفلللي نفلللس السلللياق ،أعلنلللا جمعيلللة هي لللات المحلللامين بلللالمغرب ،علللن معارضلللتها لنتلللائإل الحلللوار اللللوطني وملللا تمخللل
عنللص ملللن ميثللاق ،واعتبلللرت أن مللا توصلللل إليللص ال يرقلللى إلللى طموحلللات المحللامين فيملللا يخلل
عام وما يخ

منظوملللة العدالللة بشلللكل

المحاماة على وجص الخصوصن

وقلللد انضلللما إللللى هلللذي المواقلللا والتحركلللات ،جمعيلللات أخلللرب كالوداديلللة الحسلللنية للقضلللاة ،ووداديلللة ملللوكفي العلللدل،
والنقابللللة الديمقراطيللللة للعللللدل ،والهيللللأة الوطنيللللة للمللللوثقين ،والهيللللأة الوطنيللللة للمفوضللللين القضللللائيين ،والهيللللأة الوطنيللللة
للعلللدول ،وبلللادرت هلللذي المكونلللات إللللى تأسللليس الملتقلللى اللللوطني لمنظوملللة العداللللة اللللذي عقلللد لقلللاءي التأسيسلللي باللللدار
البيضللللاء بتللللاريخ  24مللللاي  ، 2014لمواكبللللة إصللللالح القضللللاء والقيللللام بمبللللادرات مشللللتركة وتجللللاوز السلللللبيات التللللي
عرفها الحوار الوطنين
ب-المجتمع المدني ومطلب إصالح العدالة/القضاء
مباشللرة ،بعللد دخللول الدسللتور حيللز التنفيللذ ،شللرل مختلللا الفللاعلين فللي المجتمللع المللدني فللي الوقللوف علللى الوضللع
القضلللللائي بلللللالمغرب ،ملللللن أجلللللل تشلللللخي

أدق ،للخلللللروج بتوجهلللللات تخلللللدم إصلللللالح منظملللللة العداللللللة بشلللللكل ام،

والقضاء بشكل خاص ،وف المكتسبات التي جاء بها الدستورن
وفلللي هلللذا اإلطلللار ،تلللم تسلللجيل الوضلللعية السللللبية ،المتميلللزة بحاللللة االنتظاريلللة لتجسللليد اسلللتقالل السللللطة القضلللائية،
وإخلللراج القلللانون التنظيملللي للمجللللس األعللللى للسللللطة القضلللائية والقلللانون التنظيملللي للنظلللام األساسلللي للقضلللاة إللللى
حيللز الوجللود ،كمللا تللم إبللراز بعلل

الجوانللب المرتبطللة بالخريطللة القضللائية التللي ال زالللا فللي حاجللة للعقلنللة ،بلل ء

البلللا فلللي القضلللايا ،واللللب ء فلللي تنفيلللذ األحكلللام ملللع وجلللود صلللعوبات فلللي التنفيلللذ ضلللد اإلدارات العموميلللة وشلللركات
التللللأمين ،الصللللعوبات وإشللللكاليات التبليللللئ ،السياسللللة الجنائيللللة المتميللللزة بعللللدم ترشلللليد االعتقللللال االحتيللللاطي وعللللدم
تفعيللل اآلليلللات البديللللة لالعتقلللال ،الحاجلللة إللللى مراجعلللة وتطلللوير الترسلللانة القانونيلللة ،إعلللادة تنظللليم الهياكلللل اإلداريلللة،
سلللد الخصلللاص فلللي الملللوارد البشلللرية وإعلللادة النظلللر فلللي التوزيلللع غيلللر المناسلللب لهلللا ،فضلللال علللن الخصلللاص فلللي
علللدد القضلللاة وتلللوزيعهم غيلللر المناسلللب ،ضلللعا الميزانيلللة المخصصلللة لقطلللال العلللدل ،القصلللور فلللي البنيلللة التحتيلللة
للعديد من المحاكم ،صعوبة الولوج إلى القانون والعدالةن
أملللام هلللذا الوضلللع ،رفعلللا مجموعلللة ملللن الفعاليلللات الحقوقيلللة والمدنيلللة شلللعار اإلصلللالح مسلللتندة فلللي ذلللله إللللى علللدة
مرجعيلللات ملللن ضلللمنها الجلللدور التاريخيلللة لمطاللللب الهي لللات السياسلللية والمدنيلللة والحقوقيلللة إلصلللالح منظوملللة العداللللة،
توصللللليات هي لللللات اإلنصلللللاف والمصلللللالحة ،المواثيللللل الدوليلللللة وتقلللللارير المنظملللللات الدوليلللللة وااللتزاملللللات الدوليلللللة
للمغلللرب ،والخطلللاب الملكلللي ليلللوم  20غشلللا  ،2009ودسلللتور  ،2011هلللي مرجعيلللات كانلللا ملللن بلللين المرتكلللزات
التي تم اعتمادها في مضامين المطالبة بظصالح منظومة العدالةن
ولإلحا طلللة بمسلللاهمة المجتملللع الملللدني ،سلللنميز بلللين مضلللامين اإلصلللالح القضلللائي المنشلللود ةأة ،واآلليلللات المعتملللدة
لتنشي النقاش العمومي ةبةن
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-1مضامين اإلصالح
لقدددد اتتمدددب مطالدددب تيمدددات المجتمدددع المددددني بخصدددوص إصدددالح منظومدددة العدالدددة بالعديدددد مدددن المحددداور وتدددي
موزعة كما يلي:
 التنظللليم القضلللائي والنجاعلللة القضلللائية وتسلللهيل الوللللوج إللللى القلللانون والعداللللة :توسللليع وإعلللادة توزيلللع الخريطلللةالقضلللائية ،المسلللاعدة القضلللائية ،تبنلللي قضلللاء القلللرب ،إعلللادة النظلللر فلللي التنظللليم القضلللائي الحلللالي ،تبنلللي ازدواجيلللة
القضلللاء ،التخصلللل

القضللللائي فلللي كللللل المجللللاالت ،اللجللللوء إللللى الوسللللائل البديلللللة لحلللل المنازعللللات ،خللللل آليللللات

جديلللدة للتحكللليم والتفلللاوق ،القضلللاء عللللى أي إمكانيلللات لإلفلللالت ملللن العقلللاب ،تجلللريم جميلللع أفعلللال التمييلللز ،رفلللع
التجللريم عللن أفعللال تللدخل فللي إطللار ممارسللة الحريللات الفرديللة وال تشللكل مساسللا بالنظللام العللام ،ضللمان الحلل فللي
محاكمللللة عادلللللة ،إلغللللاء عقوبللللة االعللللدام ،تقلللللي

تشللللجيع العدالللللة التصللللالحية ،تقلللللي

اآلجللللال الللللالزم احترامهللللا

الكتسللللاب الحلللل فللللي رد االعتبللللار القللللانوني والقضللللائي ،تنظلللليم دراسللللة الملفللللات مللللع التركيللللز علللللى سللللرعة تقللللديم
الخلللدمات ،إغلللالق البلللاب أملللام األعلللراف ،خلللل مركلللز للتوثيللل القلللانوني والقضلللائي متخصللل

فلللي جملللع ومعالجلللة

ونشر وتحيين النصوص القانونية واالجتهادات القضائية ،تطوير النظام اإلحصائيننن
 تطللللوير الترسللللانة القانونيللللة :خللللل وتفعيللللل وتطللللوير ومراجعللللة الترسللللانة القانونيللللة المتعلقللللة بكللللل مللللن الملحقللللينالقضلللائيين وكتللللاب الضلللب والمتعلقللللة بمهنللللة التوثيللل ومختلللللا المهلللن القضللللائية ومسللللاعدي القضلللاء مللللن شللللرطة
قضلللائية وخبلللراء ومحلللامون وتراجملللة وملللوثقين ومفوضلللين قضلللائييننن  ،مراجعلللة المقتضللليات المتعلقلللة بالتأديلللب،
مراجعللللة القللللوانين التنظيميللللة الخاصللللة بجميللللع المهللللن القضللللائية ،مراجعللللة قللللوانين المؤسسللللات السللللجنية ،مراجعللللة
القللللوانين المنظمللللة للمجلللللس األعلللللى ،مراجعللللة بعلللل

الفصللللول مللللن القللللانون الجنللللائي ،مراجعللللة مدونللللة األسللللرة،

مراجعلللة جميلللع النصلللوص والمقتضللليات المتعلقلللة بلللالمرأة ملللع حلللذف تلللله الحاطلللة ملللن كرامتهلللا ،إدملللاج النصلللوص
الزجريلللللة فلللللي صللللللب مدونلللللة القلللللانون الجنلللللائي ،مراجعلللللة التعريلللللا اللللللذي أوردي المشلللللرل المغربلللللي للجريملللللة
اإلرهابيللللة ،التنصللللي

علللللى الضللللمانات القانونيللللة لمنللللع التعللللذيب ضللللد المشللللتبص فلللليهم ،مالءمللللة قللللانون المسللللطرة

الجنائيللة مللع الدسللتور ،التنصللي

فللي القللوانين علللى مبللدأ المسللاواة ،التنصللي

القضلللائية ،مراجعلللة قلللانون حمايلللة الضلللحايا والشلللهود ،التنصلللي

علللى مبللدأ اسللتقاللية أعضللاء الهيللأة

عللللى فلسلللفة وديباجيلللة التشلللريع الجنلللائي منطلقهلللا

احتلللرام الحريلللات األساسلللية للفلللرد وحقلللوق االنسلللان ،إعلللادة تبويلللب القلللانون الجنلللائي بجعلللل حريلللات األفلللراد وحقلللوق
اإلنسان كأولوية ،تطوير العدالة الجنائيةن
 تأهيل المهن القضائية ،وإعادة النظر في الشروط المتعلقة بولوج مهنة القضاء؛ تأهيللل الملللوارد البشلللرية :تأهيلللل وتلللوفير الملللوارد البشلللرية فلللي مختللللا المجلللاالت بملللا فلللي ذلللله تأهيلللل النسلللاء لتحمللللمختلللللا المسللللؤوليات ،إعللللادة النظللللر فللللي التكللللوين واالهتمللللام بللللالتكوين المسللللتمر ،بظنشللللاء معهللللد للتكللللوين ومدرسللللة
وطنيلللة لتكلللوين ملللوكفي كتابلللة الضلللب  ،التكلللوين فلللي مجلللال حقلللوق االنسلللان ،اعتملللاد نظلللام جديلللد للتكلللوين ،ادراج ملللواد
تتعل بعلم النفس ،جعل التكنولوجيات الجديدة من أساسيات برامإل التكوين؛
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 تخليلللل منظومللللة العدالللللة مللللن خللللالل ترسلللليخ مفهللللوم الشللللفافية مللللع خللللل اآلليللللات الضللللرورية للضللللمان الشللللفافيةومناهضللللة الفسللللاد ،توسلللليع االنفتللللاح علللللى التجللللارب الدوليللللة ،المصللللادقة ورفللللع التحفظللللات علللللى المواثيلللل الدوليللللة،
مالءمة التشريعات الوطنية مع المواثي الدوليةن
 تطلللوير العداللللة الجنائيلللة ،وذلللله بللل  :تعزيلللز ضلللمانات المحاكلللة العادللللة ،العملللل عللللى احتلللرام وتقويلللة قرينلللة البلللراءةبضلللللواب قانونيلللللة ،تعزيلللللز ضلللللمانات حقلللللوق اللللللدفال ،حمايلللللة الضلللللحايا ملللللن المسلللللاطر القضلللللائية ،إقلللللرار قواعلللللد
موضلللوعية إلنصلللاف وتعلللوي

ضلللحايا مختللللا األخطلللاء القضلللائية ،ملللع إحلللداو صلللندوق وطنلللي للتعلللوي

القواعلللد العاملللة للمحاكملللة ،إفلللراد بلللاب خلللاص لمحاربلللة العنلللا القلللائم عللللى النلللول ،تقللللي

 ،احتلللرام

ملللدة االعتقلللال االحتيلللاطي،

مللدد الوضللع تحللا الحراسللة ،خللل آليللات مراقبللة االعتقلللال االحتيللاطي ،اللجللوء إلللى العقوبللات البديلللة ،الحللرص عللللى
التطبي السليم للقانون؛
 -استقالل السلطة القضائية ،بالتنصي

على مبدأ استقاللية أعضاء الهيأة القضائية والنيابة العامة؛

 الحكامللة :خللل مجلللس الخبللراء ،جعللل التقللارير الصللادرة عللن المجلللس األعلللى للسلللطة القضللائية قابلللة للنشللر ،تبنلليمبدأ المناصفة في الولوج إلى المهن القضائية ،تبني مبدأ المساواةننن
 تحللللديم اإلدارة القضللللائية والبنيللللة التحتيللللة للمحللللاكم :تطللللوير بنيللللات االسللللتقبال والتجهيللللزات ،تسللللهيل الولللللوج إلللللىالمعلوملللة ،اسلللتغالل التطلللور المعلوملللاتي فلللي عملللل كلللل ملللن العلللاملين فلللي قطلللال العلللدل وكلللذا المتقاضلللين ،تطلللوير
أدوات التواصل والخدمات؛
 تأهيلللل قضلللاء األسلللرة :مراجعلللة مدونلللة األسلللرة ،مراجعلللة جميلللع النصلللوص والمقتضللليات المتعلقلللة بلللالمرأة ملللع حلللذفتله الحاطة من كرامتها ،وإعادة النظر في المقتضيات المتعلقة باألسرةن
-2اآلليات المعتمدة
لقللللد اسللللتعملا هللللذي الجمعيللللات عللللدة آليللللات إليصللللال مطالبهللللا بخصللللوص مقترحاتهللللا إلصللللالح منظومللللة العدالللللة،
تراوحلللا بلللين تقلللديم ملللذكرات سلللواء أملللام اللجنلللة الوطنيلللة إلصلللالح منظوملللة العداللللة ،أو قبلللل وبعلللد وأثنلللاء اشلللتغال
اللجنللللة الوطنيللللة ،عللللن طريلللل تنظلللليم نللللدوات صللللحفية أو/وتنظلللليم نللللدوات وأيللللام دراسللللية حللللول محللللور إصللللالح
منظومة العدالة في العديد من المدن قصد المشاركة في النقاش العمومي.
وتدددذا ونشدددير إلدددى تدددذم المطالدددب المدنيدددة قدددد تدددش اعتمددداد بعضدددها فدددي إطدددار أشدددغال الحدددوار الدددوطني وبعضدددها
اآلخر خارجه.

المحور الخامس :القضاء والسياسة
تقتضلللي المعالجلللة الشلللاملة لموضلللول إصلللالح من ظوملللة العداللللة بصلللفة عاملللة ،والقضلللاء بصلللفة خاصلللة ،استحضلللار
الجوانللب السياسلللية فلللي الموضلللولن فالقضلللاء مجلللال غيلللر مغللل  ،وبالتلللالي فهلللو منفلللتا عللللى كلللل المظلللاهر االجتماعيلللة،
وخاصة منها المظاهر ذات البعد السياسين
وفلللي هلللذا اإلطلللار ،يقتضلللي الموضلللول البحلللم فلللي عالقلللة إصلللالح القضلللاء بدمقرطلللة النظلللام السياسلللي وسللليادة القلللانون
ةأوالة ،وفلللتا نقلللاش حلللول مكانلللة النيابلللة العاملللة والضلللابطة القضلللائية ضلللمن هلللذا اإلصلللالح ةثانيلللاة ،ثلللم ترسللليخ فصلللل
السلللل بشلللكل واضلللا وتنظللليم عالقلللة السللللطة القضلللائية بلللبع

المؤسسلللات الدسلللتورية األخلللرب وخاصلللة ملللن ذلللله
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السللللطة الحكوميلللة المكلفلللة بالعلللدل ،وبالتلللال ي اعتملللاد مقاربلللة اإلصلللالح ملللن خلللالل إصلللالح سياسلللي شلللامل ةثالثلللاة،
وتنظلللليم عالقللللة القضللللاء بللللاإلعالم ةرابعللللاة ،وأخيللللرا البحللللم فللللي التوجهللللات الكبللللرب التللللي تللللدفع فللللي اتجللللاي تسللللييس
القضاء ةخامساةن
أوال :إصالح القضاء دمقرطة النظام السياسي وسيادة القانون
إن مراجعللللة القللللوانين ،كللللأداة إلصللللال ح القضللللاء ،يعللللد أداة لدمقرطللللة النظللللام السياسللللي عللللالوة علللللى أن التقللللدم فللللي
اإلصلللالح مشلللروط بقلللدرة النظلللام عللللى إعملللال القلللانون وتحقيللل سللليادتص ،والتلللي بلللدونها ينعلللدم التلللأثير الكبيلللر للقلللوانين
على منظومة القضاء ومنط اشتغالصن
فعلللللى الصللللعيد األول ،يللللذهب عللللدد مللللن المنظللللرين إلللللى أن المسللللار الللللديموقراطي يرتكللللز علللللى احتللللرام الحقللللوق
السياسلللية األساسلللية للملللواطنين والمواطنلللات ،والتلللي تشلللمل الحللل فلللي التصلللويا لجميلللع البلللالغين ،والحللل فلللي الترشلللا
لمناصللب المسللؤولية ،والحلل فللي حريللة التعبيللر بمللا فللي ذللله انتقللاد ممارسللي السلللطة ،والحلل فللي مصللادر معلومللات
متنوعلللة وبديلللللة ،والحلللل فللللي ت كللللوين الجمعيللللات والتجملللع السلللللمين إن الديمقراطيللللة السللللليمة تتطلللللب خضللللول جميللللع
أعمللال المؤسسللات والمسلللؤولين لمبلللدأ الشللرعية ،ووجللود إجلللراءات تلللوفر لاشللخاص الللراغبين فلللي فحلل

شلللرعية

القرارات الحكومية وسيلة إنصاف مناسبة عندما تتأكد عدم شرعيتهان
أملللا علللللى صللللعيد سلللليادة القللللانون ،فللللظن األمللللر أساسلللي بالنسللللبة لانظمللللة السياسللللية فللللي مرحلللللة االنتقللللال ،وذللللله ألن
مأسسة سيادة القانون يساعد الدولة في طور الدمقراطية على بلوغ هدفين مهمين:
 إقامة فاصل واضا مع الماضي؛ تطلللوير ثقافلللة دسلللتورية تعللللم السللللطة أن الحلللدود القانونيلللة للنظلللام ال يمكلللن تجاوزهلللا بقصلللد تحقيللل مكاسلللب غيلللرذات صلة بالصالا العامن
إن مللا سللب يؤكللد بجللالء ،بللأن مركللز إصللالح القللوانين فللي إصللالح القضللاء ،رغللم أهميتللص يبقللى محللدودا إذا لللم ينللدرج
فللللي إطللللار سلللليرورة إصللللالح شللللمولي يمللللس منطلللل اشللللتغال النظللللام السياسللللي بسلللللطص الرئيسللللية الللللثالو ةالتشللللريعية
و التنفيذيلللللة والقضلللللائيةة ،وكلللللذا مؤسسلللللاتص العاملللللة ،وعللللللى الخصلللللوص سللللليرورة تكلللللريس سللللليادة القلللللانونن إن هلللللذي
السلللليرورة األخيللللرة هللللي التللللي تللللرهن تحقيلللل السياسللللة القانونيللللة للنتللللائإل المرجللللوة مللللن وراء تعللللديل القللللوانين ومللللن
ضلللمنها اصلللالح القضلللاء ،ألنلللص بلللدون تجسللليد سللليادة القلللانون عللللى الواقلللع سلللتبقى القلللوانين المنتجلللة محلللدودة التطبيللل ،
وستفرغ الضمانات المكفولة للسلطة القضائية والقضاة من محتواها بسب انعدام التطبي ن
وبالنسلللبة للمغلللرب ،فظنلللص يبلللدو ملللن نتلللائإل مختللللا التصلللنيفات ذات الصللللة بالموضلللول ،بلللأن المغلللرب يحقللل نوعلللا ملللن
التقللللدم علللللى مسللللتوب سلللليادة القللللانون ،كمللللا يتواجللللد فللللي متوسلللل التصللللنيا علللللى المسللللتوب العللللالمي ةخاصللللة فللللي
مؤشلللرات الحكاملللة العالميلللةة ،وبالتلللالي فهلللو للللم يلللتمكن بعلللد ملللن تحقيللل انتقلللال جلللذري نحلللو دوللللة الحللل والمؤسسلللات،
ألسلللباب عديلللدة ملللن ضلللمنها مسلللألة ضلللمان اسلللتقالل السللللطة القضلللائية ،وإنجلللاح ورش اإلصلللالح الشلللامل لمنظوملللة
العدالةن
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ثانيا :ضرورة إصالح النيابة العامة والضابطة القضائية كموون أساسي إلصالح القضاء
رغللم تنصللي
بعللل

الدسللتور علللى اسللتقالل السلللطة القضللائية ،فللظن النيابللة العامللة التللزال فللي يللد السلللطة التنفيذيللةن ويللرب

الملللراقبين أن الدسلللتور الجديلللد كلللرس تبعيلللة النيابلللة العاملللة للللوزير العلللدل مملللا يجعلللل إصلللالحها أولويلللة قصلللوبن

وفي هذا اإلطار يمكن اقتراح الصيئ التالية:
 نقل الصالحيات المخولة لوزير العدل في مجال تنفيذ السياسة الجنائية لرئيس النيابة العامة؛ إسناد صالحية تبليئ السياسة الجنائية واإلشراف على تنفيذها للوكالء العامين للمله؛ تخويللللل الللللوكالء العللللامين للمللللله ووكللللالء المللللله جميللللع الصللللالحيات المتعلقللللة باإلشللللراف علللللى تللللدبير الللللدعوبالعموميلللة ،والعالقلللة ملللع الضلللابطة القضلللائية ،ملللع التقيلللد بالتعليملللات الكتابيلللة الصلللادرة علللن رئللليس النيابلللة العاملللة طبقلللا
للقانون؛
 تقللديم رئللليس النيابلللة العاملللة لتقريلللر سلللنوي حلللول تنفيلللذ السياسللة الجنائيلللة إللللى المجللللس األعللللى للسللللطة القضلللائية ملللعتوجيص نسخ منص إلى رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمانن
ثالثا :إصالح القضاء من خالل إصالح سياسي شامل
إن قلللراءة تركيبيلللة لمشلللاريع إصلللالح القضلللاء فلللي المغلللرب تلللدفع إللللى التأكيلللد عللللى أن الحلللل األمثلللل يتمثلللل فلللي اعتملللاد
مقاربللللة تتجللللاوز اعتمللللاد التصللللور التقنللللي والمللللادي إلصللللالح القضللللاء ،المرتكللللز علللللى التأهيللللل والتحللللديم ،وبالتللللالي
المقاربلللة التقنيلللة واالختزاليلللة ،إللللى اعتملللاد مفهلللوم اإلصلللالح الشلللامل والعميللل كملللا ورد فلللي الخطلللاب الملكلللي لسلللنة
 ، 2009واللللذي يبللللدو أنللللص هلللو االتجللللاي الللللذي اعتمدتللللص اللجنلللة التللللي كلفهللللا المللللله بظعلللداد مشللللرول إصللللالح منظومللللة
العداللللةن ومهملللا يكلللن فلللظن نجلللاح أي مشلللرول إلصلللالح القضلللاء يسلللتدعي بالضلللرورة أخلللد البعلللد السياسلللي لإلصلللالح
بعين االعتبارن ويقتضي ذله اعتماد مقاربة متكاملة تتماشى مع التوجهات الدولية بهذا الخصوصن
وفللي هللذا الصللدد ،فللظن إصللالح القضللاء فللي المغللرب لللن يكللون لللص أي معنللى إال إذا انطللل مللن إعللادة تعريللا للعالقللة
بلللين العداللللة والسياسلللة فلللي النظلللام السياسلللي المغربلللين والواقلللع أن إصلللالحا ملللن هلللذا القبيلللل يبقلللى مشلللروطا بعمليلللة
إصللللالح مؤسسللللاتي شللللمولي يقللللوم علللللى إعللللادة ت وزيللللع أكثللللر ديمقراطيللللة للسلللللطة فللللي الهندسللللة المؤسسللللاتية للنظللللام
السياسلللي المغربلللي ،وهلللو ملللا يقتضلللي جعلللل اسلللتقالل القضلللاء أداة لتعزيلللز دوللللة القلللانونن ولملللا كلللان المجللللس االعللللى
للسلللطة القضللائية هللو المجسللد ،مللن الناحيللة الدسللتورية ،لسلللطة القضللاء فللظن تأسيسللص علللى أسللس مسللتقيمة يقتضللي
وضللللع قللللان ون تنظيمللللي يبللللرز بوضللللوح مجللللاالت اختصللللاص كللللل مللللن المجلللللس األعلللللى للسلللللطة القضللللائية ووزارة
العلللللدل ،وعالقلللللات كلللللل مؤسسلللللة بمكوناتهلللللا القضلللللائية واإلداريلللللة ،والمبلللللاد األساسلللللية التلللللي تلللللؤطر

شلللللروطها

وصالحياتها ومن بين ذله:
 نقل اختصاصات وزير العدل المرتبطة بالقضاء للمجلس األعلى للسلطة القضائية؛ تنظيم اختصاصات السلطة القضائية مع اإلدارة القضائية التي تشرف عليها وزارة العدل تجنبا للتداخل؛ -فصل التفتي

اإلداري عن التفتي

القضائي مع رب هذا األخير بالمجلس االعلى للسلطة القضائية؛
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 تنظللليم شلللروط التعلللاون بلللين المجللللس األعللللى للسللللطة القضلللائية وبلللاقي المؤسسلللات الدسلللتورية ،خاصلللة فلللي مجلللالتبادل المعلومات والوثائ واالستشارة؛
 ضلللمان حللل المجللللس األعللللى للسللللطة القضلللائية فلللي إبلللداء اللللرأي فلللي كلللل النصلللوص التشلللريعية والتنظيميلللة ذاتالصلة بالقضاءن
كما يقتضي حسن تدبير هذي العالقات ،الشروط التالية:
 اعتبار عضوية األعضاء المنتخبين والمعينين بالمجلس متنافية مع ممارسة أي نشاط مهني؛ تحديللد المواصللفات الضللرورية للترشللا لعضللوية المجلللس األعلللى للسلللطة القضللائية خاصللة مللا تعللل منهللا بالكفللاءةوالنزاهة في القانون التنظيمي للمجلس المذكور؛
 تحديلللد ملللدة االنتملللاء للمجللللس سلللواء بالنسلللبة لاعضلللاء المعينلللين ملللن طلللرف الملللله أو المنتخبلللين وكلللذا شلللروط تجديلللدانتدابهمن

رابعا :تنظيش عالقة القضاء باإلعالم
تشلللكل عالقلللة القضلللاء بلللاإلعالم أحلللد أهلللم نقللل تمفصلللل العداللللة والسياسلللة ،ويمكلللن القلللول إن هنلللاك اختالفلللا فلللي وجهلللة
نظلللر كلللل ملللن الدوللللة واإلعالميلللين فيملللا يتعلللل بلللأدوات ضلللب العالقلللة بلللين اإلعلللالم والقضلللاء فلللي مشلللرول إصلللالح
العداللللةن فبينملللا تلللرب الجهلللات الرسلللمية ،أن ممارسلللة كلللل منهلللا لوكيفتلللص قلللد تنقلنلللا ملللن التكاملللل بلللين السللللطتين إللللى
التنلللازل بينهملللا ،بسلللبب ملللا قلللد يرافللل التغطيلللة اإلعالميلللة للشلللأن القضلللائي ملللن سللللوكات تحلللد ملللن التلللداول القلللانوني
للمعلومللللات ،أو تمللللس سللللير العداللللل ة وقرينللللة البللللراءة والحيللللاة الخاصللللة لافللللراد ،يللللرب اإلعالميللللون أن المشللللكل بللللين
القضلللاء واإلعلللالم هلللو مشلللكل سياسلللي ،وسلللبب التلللوتر بلللين الطلللرفين يعلللود إللللى كلللون القضلللاء اسلللتعمل كلللأداة لقملللع
الصللحافة مللدة طويلللة مللن قبللل الدولللةن وانطالقللا مللن اسللتقراء مختلللا معطيللات تجربللة العالقللة المتللوترة بللين االعللالم
والقضللاء خللالل الفتللرة السللابقة فظنللص يبقللى مللن الضللروري تبنللي اسللتراتيجية شللاملة فللي مجللال اإلعللالم والتواصللل مللع
كل األطراف من خالل:
 خل مكاتب اإلعالم واالستقبال بالمحاكم؛ إنشلللاء خاليلللا متخصصلللة فلللي التواصلللل اإلعالملللي بالمحلللاكم وبلللالمجلس األعللللى للسللللطة القضلللائية بغيلللة تكلللريس مبلللدأالشلللفافية فلللي األداء القضلللائي وتقويلللة دور مكاتلللب اإلعلللالم فلللي إشلللاعة ثقافلللة حقلللوق اإلنسلللان ونشلللر المعلوملللة القانونيلللة
والقضائية؛
 -خلللل مركلللز وطنلللي للتوثيللل القلللانوني والقضلللائي متخصللل

فلللي جملللع ومعالجلللة ونشلللر وتحيلللين النصلللوص القانونيلللة

واالجتهادات القضائية؛
 إنشاء قاعدة معطيات قانونية وقضائية ،مع تحديد للخدمات المقدمة وتبسي لسبل االستفادة؛ تطوير النظام اإلحصائي بشكل يمكن من جعل المعلومة رافدا أساسيا للدراسات واألبحاو حول العدالة؛ -اسلللتحداو إعلللالم متخصللل

فلللي مجلللال القضلللاء يملللارس عمللللص وفللل ضلللواب قانونيلللة بعيلللدا علللن اإلثلللارة واقتحلللام
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 -تعيين قاق في المحاكم مكلا بالتواصل مع اإلعالم؛

 -تكوين قضاة في مجال قضايا النشر واإلعالم ،وتكوين صحافيين في مجال القضاءن

خامسا :نحو تسييس القضاء
إن ورش إصلللالح منظوملللة العداللللة بلللالمغرب ،ال يمكلللن أن يلللتم بمعلللزل علللن التوجهلللات الكبلللرب التلللي يعرفهلللا المجتملللع
الدولي ،والتي أثرت بدرجات متفاوتة على التجارب الوطنيةن
إن المالحظلللة العاملللة التلللي يمكلللن اسلللتنباطها ملللن التجربلللة المغربيلللة ،هلللي أنهلللا تلللأثرت بشلللكل ململللوس بظلللاهرة تسلللييس
القضلللاء ،وقلللد بلللدا ذلللله واضلللحا فلللي المراحلللل األوللللى لملللا بعلللد االسلللتقالل ةحلللل الحلللزب الشللليوعي ،16قضلللية صلللحافة
ملللاص ،17نظلللام وحلللدة القضلللاء ،محاكملللات ذات طلللابع سياسلللي ،قضلللايا الصلللحافة والجمعيلللات ،البلللا فلللي القلللرارات
الملكيلللة ذات الطلللابع اإلدارينننة ،ثلللم تطلللورت تلللدريجيا ملللن خلللالل اعتملللاد تقنيلللة مراقبلللة دسلللتورية القلللوانين ،وإحلللداو
المحللاكم اإلداريلللة التللي سلللرعان ملللا وجللدت نفسلللها تبلللا فللي قضلللايا تهللم تأسللليس أو منلللع األحللزاب السياسلللية وجمعيلللات
المجتمع المدنيننن
وملللن خلللالل المكانلللة المتميلللزة التلللي أصلللبحا للسللللطة القضلللائية ملللن خلللالل دسلللتور  ،2011يمكلللن القلللول إن كلللاهرة
تسللللييس القضللللاء قللللد توسللللعا ،وكهللللرت بللللالموازاة معهللللا كللللاهرة المزيللللد مللللن إخضللللال الممارسللللة السياسللللية لسلللللطة
القضاءن وهكذا ،سنالحل أنص تم تكريس العديد من المعالم التي تبرز هاتين الظاهرتينن
ينبغلللي فلللي البدايلللة ،التركيلللز عللللى مصلللطلا السللللطة القضلللائية  ،التلللي رغلللم أن جلللل المسلللاهمين فلللي النقلللاش العملللومي
متللللأثرين بالتجربللللة الفرنسللللية ،فللللظنهم لللللم يسللللايروها مللللن خللللالل اسللللتعمال مصللللطلا judiciaire

 Autoritéوإنمللللا

فضللللوا عليهلللا مصلللطلا  ، Pouvoir judiciaireملللع العللللم أن اختيلللار المصلللطلا دليلللل عللللى توجلللص معلللين ال يلللدل
بالضلللرورة عللللى سللللطة حقيقيلللة وفعليلللةن فالبرلملللان سللللطة تشلللريعية  Pouvoirوملللع ذلللله فالكلللل يؤكلللد أن الحكوملللة
هلللي المشلللرل الحقيقلللي ،كملللا أن الحكوملللة تجسلللد السللللطة التنفيذيلللة

 Pouvoirوملللع ذلللله فمركلللز القلللرار الرئيسلللي

يوجد خارجهان
كمللللا أن مظللللاهر تسللللييس القضللللاء تتمثللللل فللللي جعلللللص يتعامللللل مباشللللرة مللللع شخصلللليات ومواضلللليع سياسللللية بامتيللللازن
فأعضلللاء الحكوملللة أصلللبحوا يحلللاكمون أملللام المحلللاكم ةبلللدل المحكملللة العليلللا التلللي تلللم إلغا هلللاة ةالفصلللل 94ة ،كملللا أن
الحصلللانة البرلمانيلللة تقلصلللا بشلللكل كبيلللر ةالفصلللل 64ة ،وأصلللبا القضلللاء ملللن خلللالل مقرراتلللص هلللو الجهلللة الوحيلللدة
ذات الصللللالحية بتوقيللللا أو حللللل األحللللزاب السياسللللية والمنظمللللات النقابيللللة ةالفصللللل 9ة ،وجمعيللللات المجتمللللع المللللدني
والمنظملللات غيللللر الحكوميللللة ةالفصلللل  12ة والتللللي أصللللبحا تسلللاهم فللللي إعللللداد قلللرارات ومشللللاريع لللللدب المؤسسللللات
المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها ةالفصل 13ةن
أملللا بخصلللوص أعملللال السللللطة التنفيذيلللة ،فلللظن كلللل قلللرار اتخلللذ فلللي المجلللال اإلداري ،سلللواء كلللان تنظيميلللا أو فرديلللا،
يمكلللن الطعلللن فيلللص أملللام الهي لللة القضلللائية اإلداريلللة المختصلللة ةالفصلللل 118ة ،وهلللو ملللا سللليعيد النقلللاش حلللول إمكانيلللة
الطعلللن فلللي القلللرارات الملكيلللة المتخلللذة فلللي المجلللال اإلداري إللللى الواجهلللةن كملللا أن القاضلللي باعتبلللاري حلللامي حقلللوق

 - 16باعتبار أن الماركسية اللينينية ال تتالءم مع الشريعة اإلسالمية.
 - 17يتعلق األمر بقضية تابعها الرأي العام باهتمام كبير .فوفقا لقانون الحريات العامة ،فإن إصدار الجرائد من قبل األجانب كان يتم بمرسوم صادر عن الوزير األول .إال أن الوزير
األول اكتفى عبر رسالة عادية بالسماح للمعني بإصدار جرائده في انتظار صدور المرسوم .ونظرا للجو السائد في المرحلة المباشرة لالستقالل ،فإن األحزاب السياسية والنقابة
الوطنية للصحافة المغربية عارضت هذا المشروع الذي عرف نقاشا قضائيا طويال باتبار تعقيدات الموضوع ،مما تمت مناقشته في البرلمان األول.
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األشلللخاص والجماعلللات وحريلللاتهم سللليكون الحكلللم الرئيسلللي فلللي شلللأن التجلللاوزات والشلللط اللللذي يمكلللن أن يصلللدر
عن السلطات العموميةن
أملللا بخصلللوص السللللطة التشلللريعية ،فنكتفلللي باإل شلللارة إللللى اللللدور اللللذي سلللتقوم بلللص المحكملللة الدسلللتورية فلللي مجلللال
مراقبلللة دسلللتورية القلللوانين ملللن جهلللة ةالفصلللل 132ة ،والبلللا فلللي قضلللايا اللللدفع بعلللدم دسلللتورية القلللوانين التلللي سللليثيرها
المتقاضون دفاعا عن حقوقهم وحرياتهم ةالفصل 133ةن
كمللا أنللص مللن المفيللد التللذكير هنللا بللدور المجلللس األعلللى للحسللابات والللذي يعتبللر محكمللة ماليللة تصللدر تقللارير يمكللن
استغاللها سياسيا ةالباب العاشرةن
وللللم تقلللا األملللور عنلللد هلللذا الحلللد ،ألن القضلللاء ذو صللللة وثيقلللة بكلللل ملللا يلللرتب بالمسلسلللل االنتخلللابي ،انطالقلللا ملللن
رئاسللة اللجللان اإلداريللة ،والنظلللر فللي الطعللون االنتخابيللة ،بلللل أن هنللاك مطالللب برئاسللة القضلللاء للجنللة وطنيللة مسلللتقلة
لإلشراف على االنتخاباتن
وبناء على هذا ،فظننا سنورد نموذجين يهمان األحزاب السياسية ةأة واالنتخابات ةبةن
أ) األحزاب السياسية
مللللنا القللللانون التنظيمللللي لاحللللزاب السياسللللية 18دورا مهمللللا للسلللللطة القضللللائية فللللي مجللللاالت عديللللدة ،يمكللللن
تقسيمها إلى ثالثة:
-1على مستوب التأسيس ،نالحل أنص:
 تتلقللللى النيابللللة العامللللة بالمحكمللللة االبتدائيللللة بالربللللاط نسللللخة مللللن ملللللا التأسلللليس موجهللللة مللللن قبللللل السلللللطةالحكومية المكلفة بالداخلية ةالمادة 6ة؛
 -تبلللا المحكملللة اإلداريلللة بالربلللاط فلللي طللللب رفللل

التصلللريا بتأسللليس الحلللزب بطللللب ملللن السللللطة الحكوميلللة

المكلفة بالداخلية ةالمادة 7ة؛
 تبلللا المحكملللة اإلداريلللة بالربلللاط فلللي طللللب إبطلللال تأسللليس الحلللزب ،كملللا يمكلللن للللرئيس المحكملللة أن يلللأمراحتياطيللا بتوقيللا كللل نشللاط للحللزب لللين البللا فللي طلللب إبطللال تأسيسللص وينفللذ أمللري علللى األصللل ،وكللل ذللله الحللزب
بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ةالمادة 13ة؛
 -تبلللا المحكملللة اإلداريلللة بالربلللاط فلللي طللللب رفللل

كلللل تغييلللر عللللى تسلللمية الحلللزب أو عللللى نظاملللص األساسلللي

أو برنامجللللص ةولللللو صللللادق المللللؤتمر الللللوطني للحللللزب علللللى ذلللللهة بطلللللب مللللن السلللللطة الحكوميللللة المكلفللللة بالداخليللللة
ةالمادة 14ة؛
 تبللللا المحكمللللة االبتدائيللللة المختصللللة فللللي كللللل تغييللللر أو تصللللريا محللللل تعللللرق أو منازعللللة لللللدب السلللللطةالحكومية المكلفة بالداخلية من لدن كل ذي مصلحة ةالمادة 18ة ،في األمور التي تهم:
كل تغيير في التسمية أو النظام األساسي للحزب أو البرنامإل ةالمادة 14ة؛
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كلللل تغييلللر يطلللرأ علللللى رملللز الحلللزب أو أجهزتللللص المسللليرة أو نظاملللص اللللداخلي أو يهللللم مقلللر الحلللزب ةالمللللادة
15ة؛
كلللل إحلللداو لفلللرول الحلللزب عللللى المسلللتوب الجهلللوي أو اإلقليملللي أو المحللللي ،أو كلللل تغييلللر يطلللرأ عللللى هلللذي
األنظمة ةالمادة 16ةن
-2على مستوب التوقيا والحل والجزاءات الحبسية أو المالية:
تلللم تخصلللي

البلللاب السلللادس ملللن القلللانون التنظيملللي لاحلللزاب السياسلللية لموضلللول الجلللزاءات ،وهلللو بللللاب

يتضلللمن  11ملللادة ،تتضلللمن مجموعلللة متنوعلللة ملللن الجلللزاءاتن فباإلضلللافة لملللا يتعلللل بتوقيلللا الحلللزب وإغلللالق مقلللاري
مؤقتلللا لملللدة ال يمكلللن أن تقلللل علللن شلللهر وال تتعلللدب أربعلللة أشلللهر ،أو مسلللألة طللللب حلللل الحلللزب ةالملللواد ملللن  60إللللى
64ة ،فلللظن بلللاقي مقتضللليات البلللاب السلللادس تحتلللوي عللللى جلللزاءات مختلفلللة حسلللب طبيعلللة األفعلللال المرتكبلللة ملللن قبلللل
المعنيللين ،تنطللل  ،فللي الجانللب المتعللل بالسللجن مللن سللنة واحللدة إلللى عشللر سللنوات ،وفللي الجانللب المتلللا بالغرامللات
ملللن  20أللللا درهلللم إللللى  100أللللا درهلللم الملللواد ملللن  65إللللى 70ة ملللرورا بلللظغالق مقلللار الحلللزب ،ومنلللع اجتماعلللات
أعضلللاءي ،وتحديلللد كيفيلللة تصلللفية أمللل وال الحلللزب فلللي حاللللة ملللا إذا للللم يلللن

عللللى ذلللله النظلللام األساسلللي للحلللزب أو للللم

يقرر المؤتمر الوطني في ذلهن
-3على مستوب مراقبة التسيير المالي
 وفللللل الملللللادة  ، 44يتلللللولى المجللللللس األعللللللى للحسلللللابات تلللللدقي الحسلللللابات السلللللنوية لاحلللللزاب السياسللللليةوالمشلللهود بصلللحتها ملللن قبلللل خبيلللر محاسلللب مقيلللد فلللي جلللدول هي لللة الخبلللراء المحاسلللبين المشلللار إليهلللا فلللي الملللادة ،42
وفحللل

صلللحة نفقاتهلللا برسلللم اللللدعم الملللالي السلللنوي الممنلللوح لاحلللزاب السياسلللية للمسلللاهمة فلللي تغطيلللة مصلللاريا

تدبيرها والمحددة بالمادة 32ن
ويمكلللن أن تصلللل العقوبلللات فلللي هلللذا الصلللدد ،إللللى حلللد فقلللدان الحللل فلللي االسلللتفادة ملللن اللللدعم السلللنوي المحلللدد
فلللي الملللادة  32برسلللم السلللنة المواليلللة ،دون اإلخلللالل باتخلللاذ التلللدابير والمتابعلللات المقلللررة فلللي القلللوانين الجلللاري بهلللا
العملن
 -وفلللل المللللادة  ، 45يتللللولى المجلللللس األعلللللى للحسللللابات فحلللل

مسللللتندات اإلثبللللات المتعلقللللة بصللللرف المبللللالئ

التي تسلمها كل حزب سياسي معني برسم مساهمة الدولة في تمويل المالت االنتخابيةن
ويمكلللن أن تصلللل العقوبلللات هنلللا إللللى فقلللدان الحلللزب لحقلللص فلللي االسلللتفادة ملللن اللللدعم السلللنوي إللللى حلللين تسلللوية
وضعيتص تجاي الخزينة ،دون اإلخالل باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العملن
ب) االنتخابات
يمكلللن اعتبلللار االنتخابلللل ات بمختللللا أنواعهللللا مجلللاال خاضللللعا بامتيلللاز للسلللللطة القضلللائية ،وذللللله نظلللرا للللللدور
المركزي الذي يلعبص القضاء والقضاة في هذا الصددن ويهم األمر االنتخابات التالية:
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 انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين19؛ انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الثالثة 20ةالجهات ،العماالت واألقاليم ،والجماعاتة؛ انتخللللاب أعضللللاء الغللللرف المهنيللللة األربعللللة 21ةالغللللرف الفالحيللللة ،غللللرف التجللللارة والصللللناعة والخللللدمات،غرف الصناعة التقليدية ،وغرف الصيد البحريةن
وإذا كللان المجللال ال يسللما باسللتعراق كللل هللذي األنللوال والللدور الللذي يمارسللص القضللاء فللي هللذا الصللدد ،فظننللا
سللللنأخذ كنمللللوذج انتخللللاب أعضللللاء مجلللللس النللللواب أساسللللا مللللن خللللالل القللللانون التنظيمللللي لمجلللللس النللللواب ،وبعلللل
مقتضيات مدونة االنتخاباتن
 -1خصللللل

القلللللانون التنظيملللللي لمجللللللس النلللللواب ،البلللللاب السلللللادس لتحديلللللد المخالفلللللات المرتكبلللللة بمناسلللللبة

االنتخابات والعقوبات المقررة لها ةمن المادة  38إلى المادة  ،69أي ما مجموعص  32مادةةن
وملللن خلللالل هلللذي المقضللليات ،نسلللتنإل أنلللص للقضلللاء سللللطة واسلللعة تمتلللد بالنسلللبة للعقوبلللات الماليلللة ملللن  10آالف
درهللم إلللى  100ألللا درهللم ،وبالنسللبة للعقوبللات الحبسللية مللن شللهر إلللى عشللرين سللنة ،مللا لللم تكللن هنللاك عقوبللة أشللد
في القانون الجنائين
مللع مالحظللة أنللص تللم اسللتع مال و مملللا يعنللي عقوبللة حبسللية وماليللة فللي نفلللس الوقللا فللي جللل هللذي العقوبلللات،
وليس االختيار بين عقوبتين في إطار السلطة التقديرية للقاضين
وباإلضللللافة لهللللذي العقوبللللات ،للقاضللللي الحلللل فللللي مضللللاعفة العقوبللللة عنللللد حالللللة العللللود ،مللللع إمكانيللللة الحكللللم
الحرملللان ملللن التصلللويا لملللدة سلللنتين ،أو الحرملللا ن ملللن الترشللليا لملللدة تصلللل إللللى فتلللرتين نيلللابيتين متتلللاليتين حسلللب
الحالةن وتشمل هذي العقوبات كل األفعال المرتكبة بمناسبة الحملة االنتخابية والعمليات االنتخابيةن
 -2تلقلللي المحكملللة االبتدائيلللة للللدارة النفلللوذ بنظيلللر ملللن محضلللر المكتلللب المركلللزي وللللوائا النلللاخبين ،مضلللاف
إليلللص نظيلللر ملللن مح اضلللر مكاتلللب التصلللويا والغالفلللات المتضلللمنة للللاوراق الملغلللاة والمتنلللازل فيهلللا وكلللذا الغالفلللات
المتضمنة لاوراق غير القانونية المتعلقة بمختلا مكاتب التصويا ةالمادة 82ة؛
 -3رئاسلللة رئللليس المحكملللة االبتدائيلللة أو قلللاق ينلللوب عنلللص للجنلللة اإلحصلللاء التابعلللة للعماللللة أو اإلقلللليم أو عماللللة
المقاطعات ةالمادة 83ة؛
 -4تلقلللي المحكملللة االبتدائيلللة التابعلللة للللدائرة نفوذهلللا العماللللة أو اإلقلللليم أو عماللللة المقاطعلللات نظيلللرا ملللن نظيلللرا
مللللن عمليللللة إحصللللاء األصللللوات وإعللللالن النتللللائإل الخاصللللة باالنتخللللاب علللللى مسللللتوب الللللدائرة االنتخابيللللة المحليللللة
وباالنتخلللاب عللللى مسلللتوب اللللدائرة االنتخابيلللة ا لوطنيلللة ،ملللع حملللل نسلللخة إللللى المحكملللة الدسلللتورية بالنسلللبة لالنتخلللاب
عللللى مسلللتوب اللللدوائر االنتخابيلللة المحليلللة ،كملللا أن رئاسلللة اللجنلللة الوطنيلللة لإلحصلللاء تعلللود للللرئيس غرفلللة بمحكملللة
 -19القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.165صادر في  16من ذي القعدة  14( 1432أكتوبر  ،)2011والقانون
التنظيمي رقم  28.11المتعلق بمجلس المستشارين ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.172صادر في  24من ذي الحجة  21( 1432نوفمبر .)2011
 -20القانون التنظيمي رقم  59.11المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.173صادر في  24من ذي الحجة 21( 1432
نوفمبر .)2011
 -21انظر األجزاء الخاصة بالغرف المهنية في القانون رقم  9.97المتعلق بمدونة االنتخابات ،الصار بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.97.83بتاريخ  23من ذي القعدة 2( 1417
أبريل  )1997كما وقع تغييره وتتميمه.
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وعضلللوية مستشلللار بالغرفلللة اإلداريلللة بمحكملللة اللللنق

اللللنق

 ،يعينهملللا اللللرئيس األول لهلللذي المحكملللة ،وهلللي التلللي

تضلللع محضللللر نتلللائإل االنتخللللاب عللللى مسللللتوب اللللدائرة الوطنيللللة ،وترسلللل نظيللللرا ملللن المحضللللر للمحكملللة االبتدائيللللة
بالرباط ،ونظيرا للمحكمة الدستورية ةالمادة 85ةن
-5تم تخصي

الباب السابع للمنازعات االنتخابيةن ويتضمن هذا الباب فرعين:

 -الفلللرل األول ،خلللاص بمنازعلللات رفللل

التصلللريا بالترشللليا حيلللم تنظلللر فيهلللا المحكملللة االبتدائيلللة التابعلللة

لهللللا الللللدائرة االنتخابيللللة ،وتنظللللر المحكمللللة االبتدائيللللة بالربللللاط فللللي الترشلللليحات التللللي رفضللللها كاتللللب اللجنللللة الوطنيللللة
لإلحصلللاءن والمالحلللل هنلللا هلللو أن المحكملللة االبتدائيلللة تبلللا بصلللفة انتهائيلللة وجوبلللا فلللي كلللرف أربلللع وعشلللرين سلللاعة
من ساعة إيدال الشكوب ةالمادة 87ةن
 الفلللرل الثلللاني ،خلللاص بالعمليلللات االنتخابيلللة حيلللم تنظلللر المحكملللة الدسلللتورية فلللي القلللرارات التلللي تتخلللذهامكاتلللللب التصلللللويا والمكتلللللب المركزيلللللة ولجلللللان اإلحصلللللاء التابعلللللة للعملللللاالت أو األقلللللاليم أو عملللللاالت المقاطعلللللات
واللجنلللة الوطنيلللة لإلحصلللاء ةالملللادة 88ة ،وفللل محلللددات عاملللة وضلللعتها الملللادة  89بخصلللوص الحلللاالت التلللي يمكلللن
معها الحكم ببطالن االنتخابات جزئيا أو مطلقان
 -6نشللللير فللللي األخيللللر إلللللى أن القضللللاء يراقللللب أيضللللا المصللللاريا االنتخابيللللة مللللن خللللالل مقتضلللليات مدونللللة
االنتخابات:
المللل ادة  291التلللي توجلللب عللللى المرشلللحين لالنتخابلللات التشلللريعية أن يودعلللوا داخلللل أجلللل شلللهر واحلللد ملللن تلللاريخ
اإلعللللالن عللللن نتللللائإل االقتللللرال لللللدب لجنللللة التحقلللل مللللن المصللللاريا االنتخابيللللة جللللردا بالمصللللاريا مرفقللللا بالوثللللائ
المشار إليها في الم ادة  290أعالي؛
والملللل ادة  292التللللي أحللللدثا لجنللللة تتللللولى بحللللم جللللرد المصللللاريا والوثللللائ المثبتللللة لهللللا والمتعلقللللة بمصللللاريا
المرشحين لالنتخابات التشريعية خالل الحمالت االنتخابية ،تتألا من:
-

قاق بالمجلس األعلى للحسابات ،رئيسا؛

-

قاق بالمجلس األعلى يعينص وزير العدل؛

-

ممثل لوزير الداخلية؛

-

مفت

للمالية يعينص وزير الماليةن

ووفللل المللل ادة  ، 293فلللظن اللجنلللة ،إذا الحظلللا أن جلللرد المصلللاريا للللم يلللتم إيداعلللص خلللالل األجلللل المحلللدد لهلللذي الغايلللة،
أو الحظا أنص يتضمن تجاوزا للسقا المحدد طبقا لهذا القانون ،أحالا األمر على الجهة القضائية المختصةن
وينطبللل نفلللس األملللر عللللى المنتخبلللين الجملللاعيين ،حيلللم يمكلللن للقاضلللي المحلللال عليلللص أملللر الطعلللن فلللي نتيجلللة انتخلللاب
جملللاعي أن يلللللزم المرشلللا المعنللللي فلللي أجللللل يحلللددي لللللص بلللاإلدالء بجللللرد المصلللاريا والوثللللائ المثبتلللة لهللللا ةالملللل ادة
294ةن

23

أملللام هلللذي المظلللاهر ،يحللل لنلللا أن نتسلللاءل ،هلللل نحلللن نسلللير نحلللو حكوملللة القضلللاة  ،باعتبلللار أن القضلللاء بمفهوملللص
الشللللامل أصللللبا يحتللللل المشللللهد السياسللللي العمللللومي مللللن خللللالل مراقبللللة دسللللتورية القللللوانين ،والنظللللر فللللي مشللللروعية
القلللرارات اإلداريلللة ،ويبلللا فلللي اللللدفوعات بعلللدم الدسلللتورية ،ويحلللاكم أعضلللاء الحكوملللة وأعضلللاء البرلملللان ،ويشلللرف
علللللى االنتخابللللات ،ويحللللاكم المللللدنيين فللللي القضللللايا ذات الطللللابع العسللللكري ،ويحللللل األحللللزاب والنقابللللات والجمعيللللات،
ويحاكم اإلعالميين ،ويحافل على حقوق وحريات األفراد والجماعاتننن؟

خاتمة
إن ورش إصللللالح القضللللاء ،بشللللموليتص وعمقللللص ،يتطلللللب سياسللللة عموميللللة واضللللحة المعللللالم ،متعللللددة األبعللللاد ،متوافلللل
حولهللللا ،وذات مللللدب بعيللللد ،ذللللله أن هللللذا اإلصللللالح ال يمكللللن أن يللللتم دون األخللللذ بعللللين االعتبللللار وضللللعية السلللللطات
األخرب ،ومكانتها الدستورية ،ومدب رغبة الفاعلين السياسيين في إنجاح المسلسل اإلصالحين
وفللللي هللللذا الصللللدد ،فللللظن دسللللتور  ، 2011يشللللكل أرضللللية صلللللبة إلنجللللاح ورش إصللللالح منظومللللة القضللللاءن فللللالفترة
الحاليلللة التلللي يعيشلللها مجلللال العداللللة ،تتميلللز بالشلللرول فلللي إخلللراج النصلللوص الالزملللة تطبيقلللا للدسلللتور ،فلللي مجلللال
القللللوانين التنظيميللللة ةالقللللانون التنظيمللللي للمجلللللس األع لللللى للسلللللطة القضللللائية ،والقللللانون التنظيمللللي للنظللللام األساسللللي
للقضلللاةة ،وفلللي إعلللادة النظلللر فلللي المنظملللة القانونيلللة ،عللللى األقلللل ذات الصللللة المباشلللرة بالقضلللاء ،وخاصلللة ملللن ذلللله
الللن

المللرتب بللالتنظيم القضللائي ،والللذي قللد يعيللد النقللاش إلللى بداياتللص فللي حالللة العللودة إلللى نظللام وحللدة القضللاء الللذي

سللليرجع المحلللاكم اإلداريلللة التلللي تميلللز بهلللا المغلللرب ابتلللدا فء ملللن تسلللعينات القلللرن الماضلللين كملللا أن اللللبالد بلللدأت تعلللرف
نقاشا قانونيا حول مضامين القوانين المسطرية ةالمسطرة الدنية والمسطرة الجنائيةةن
إن المكانلللة المتزايلللدة للللدور القضلللاء والقضلللاة ،تفلللرق االتفلللاق عللللى المبلللاد العاملللة لدوللللة الحللل والقلللانون ،وعللللى
رأسلللها مبلللدأ خضلللول الجميلللع للقلللانونن وللللن يتلللأتى ذلللله إال بتحريللله كلللل اآلليلللات المجتمعيلللةن فلللالمغرب ،ملللن خلللالل
تلللوفري عللللى مشلللهد حزبلللي تعلللددي ،وحركلللة حقوقيلللة متمرسلللة ،ومجتملللع ملللدني فاعلللل ،وإعلللالم فاعلللل ،قلللد أملللن لنفسلللص
القللدرة علللى حللل علللى ربللا تحللدي إصللالح القضللاء فللي حالللة التوافلل علللى األقللل علللى الحللد األدنللى الللالزم لتحريلله
عجللللة اإلصلللالح ،والسللللطات العموميلللة ملزملللة بالتفاعلللل ملللع مختللللا هلللذا المكونلللات ،وإال سللليكون الفشلللل مصلللير أي
إصالح أحادي الجانبن
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عن الواتب
التقرير التركيبي أنجز انطالقا من عمل مجموعة من الباحثين اآلتية أسماءهم:
أمينة المسعودي
بنيونس المرزوقي
محمد بنهالل
محمد الهاشمي
حميد بحكاك
خديجة بنطالب
الصياغة :بنيونس المرزوقي
عن مبادرة اإلصالح العربي
تأسسا مبادرة اإلصالح العربي عام  2005كشبكة مستقلة من مراكز ومعاهد بحثية عربية
وأروبية وأمريكيةن ورسخا المبادرة منذ تأسيسها انطباعا ف قوياف في األوساط البحثية ودوائر صنع
القرار باعتبارها منتجة للمعرفة ،من خالل األبحاو ،وبناء مجموعات عمل في دول مختلفة،
وتطوير شبكة واسعة من الباحثين والنشطاء ممن يتقاسمون الر ب اإلصالحيةن
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