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بيان الأ�سباب 

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

لذلك".    

كما يقوم املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، اإ�صافة اإىل ذلك، و طبقا 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 و بالقانون الدويل الإن�صاين، التي �صادقت عليها اململكة اأو ان�صمت اإليها، و كذا يف �صوء 
لها من  املقدمة  بالتقارير  اخلا�صة  الأممية  املعاهدات  اأجهزة  ال�صادرة عن  والتو�صيات  اخلتامية،  املالحظات 

لدن احلكومة"  

وطبقا ملقت�صيات املادة 24 من الظهري ال�صالف الذكر، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان ، يرفع اإىل النظر 
ال�صامي جلاللة امللك، "اقرتاحات و تقارير مو�صوعاتية،" يف كل "ما ي�صاهم يف حماية حقوق الإن�صان و 

الدفاع عنها على نحو اأف�صل"

2. وعيا منه بالأثر البنيوي لتو�صيع ال�صمانات النظامية للق�صاة على حماية حقوق املتقا�صني وقواعد �صري 
القوانني  اإنتاج  م�صار  القرتاحية،  بعرو�صه  يواكب،  الذي  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  فاإن  العدالة، 
التنظيمية، يويل اأهمية خا�صة وم�رشوعة مل�صاألة النظام الأ�صا�صي للق�صاة. وهو اهتمام يجد مربراته اأي�صا يف 
متطلبات "املقاربة املرتكزة على حقوق الإن�صان" وهي مقاربة متت الإ�صارة ب�صكل �رشيح يف بيان الأ�صباب 

املوجبة للظهري املن�صئ للمجل�س.   

3.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 
التنظيمي  بالقانون  املتعلقة  املذكرة  لهذه  بتقدميه   ، العدالة  منظومة  باإ�صالح  املتعلق  العمومي  النقا�س  يف 
الوطني حلقوق  املجل�س  ،قام  اخت�صا�صاته  اإطار  الإطار، ويف  هذا  للق�صاة.  ويف  الأ�صا�صي  للنظام  املحدد 
الإن�صان باإعداد واإ�صدار عدد من املذكرات همت على التوايل املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية،املحكمة 

الد�صتورية، الدفع بعدم الد�صتورية، وقانون الق�صاء الع�صكري.      
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4. اإن املقرتحات املت�صمنة يف هذه املذكرة قد مت اإعدادها بناء على خمتلف املرجعيات املعيارية و الت�رشيحية 
على امل�صتويني الوطني والدويل. كما قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان بدرا�صة مقارنة لعدد من الن�صو�س 
القانونية املحددة للنظام الأ�صا�صي للق�صاة يف عدد من البلدان الدميقراطية، وذلك لتقريب املقرتحات املقدمة 

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

5. و هكذا، فقد مت اعتبار املرجعيات املعيارية والت�رشيحية التالية يف اإعداد هذه املذكرة: 
 ،107  ،86  ،57  ،56  ،35 الثانية(،  )الفقرة   25  ،19 الثانية(،  )الفقرة   1 الف�صول  ول�صيما  • الد�صتور 

108، 109، 110، 111، 112، 113، )الفقرتان الثالثة واخلام�صة(، 114، ،116 و 117 منه؛ 
جلنة  طرف  من  عليها  التعليق  مت  كما  وال�صيا�صية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  من   14 املادة   •
التعليق املذكور بالإ�صافة  19 و20 من  الفقرتني  32   وخا�صة  العامة رقم  حقوق الإن�صان يف مالحظتها 

اإىل الفقرة 21 من نف�س التعليق؛
املتحدة يف  العامة لالأمم  الق�صائية، كما �صادقت عليها اجلمعية  ال�صلطة  ا�صتقالل  ب�صاأن  الأ�صا�صية  • املبادئ 

قراريها 40/32 بتاريخ 29 نونرب 1985 و 40/146 بتاريخ 13 دجنرب 1985؛
اجلرمية  ملنع  الثامن  املتحدة  الأمم  موؤمتر  اعتمدها  العامة، كما  النيابة  اأع�صاء  دور  ب�صاأن  التوجيهية  • املبادئ 

ومعاملة املجرمني املعقود يف هافانا )كوبا( من 27 غ�صت اإىل 7 �صبتمرب 1990؛
• مبادئ بنغالور املنظمة لل�صلوك الق�صائي، والتي مت اعتمادها من طرف املجموعة الق�صائية حول تقوية 

نزاهة الق�صاء بتاريخ 26 نونرب 2002؛
2012، يف  24 �صبتمرب  بتاريخ  العامة لالأمم املتحدة  67/1 امل�صادق عليه من طرف اجلمعية  • القرار رقم 

اإطار الجتماع عايل امل�صتوى حول دولة القانون، وخا�صة الفقرات 11 و 14 منه؛  
من  عليه  امل�صادق  العدالة،  اإدارة  اإطار  يف  الإن�صان  حقوق  حول   A/C.3/67/L.34/Rev.1 القرار   •

طرف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 16 نونرب 2012؛ 
• تو�صيات املقررة اخلا�صة حول ا�صتقالل الق�صاة و املحامني، غابرييال كناول خا�صة التو�صيات الواردة 

يف الفقرات 70، 75 و  98؛
امل�صادق  واملتابعني  العامة  النيابة  لق�صاة  الأ�صا�صية  والواجبات  احلقوق  واإعالن  املهنية  امل�صوؤولية  معايري   •
عليها من طرف اجلمعية الدولية لق�صاة النيابة العامة واملتابعني بتاريخ 23 اأبريل 1999 وامل�صادق عليها من 
طرف جلنة الوقاية من اجلرمية والعدالة اجلنائية لالأمم املتحدة يف قرارها رقم 17 / 2 بتاريخ 18 اأبريل 2008 ؛ 
• التو�صيات الوجيهة لهياأة الإن�صاف وامل�صاحلة خا�صة التو�صيات رقم 9   ، 10  التي متت �صياغتها يف 
اإطار املحور رقم 1 املتعلق بدعم ال�صمانات الد�صتورية حلماية حقوق الإن�صان، وكذا التو�صيات 5  ،7 ،8   

و 9   وامل�صاغة يف اإطار املحور رقم 6 املتعلق بتاأهيل العدالة ودعم ا�صتقالله؛ 
• امليثاق الأوربي حول نظام الق�صاة كما �صادق عليه جمل�س اأوربا بتاريخ 10 يوليوز 1998؛
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6. واعتبارا لو�صع ال�رشيك من اأجل الدميقراطية، املمنوح للملكة املغربية من طرف اجلمعية الربملانية ملجل�س 
اأوربا يف يونيو 2011، فاإن املجل�س قد اعتمد الوثائق املعيارية والت�رشيحية التي مت اإنتاجها من قبل خمتلف 

هيئات جمل�س اأوربا يف جمال ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية. وهكذا مت اعتبار الوثائق التالية: 
• التو�صية Rec )2000( 19. للجنة وزراء جمل�س اأوربا حول دور النيابة العامة يف نظام العدالة اجلنائية، 

امل�صادق عليه يف 6 غ�صت 2000؛  
فعالية  ا�صتقاللية،   : "الق�صاة  واملعنونة  اأوربا  جمل�س  وزراء  للجنة    )CM/Rec. )2010التو�صية  •

وم�صوؤوليات"، امل�صادق عليها يف 17 نونرب 2010 ؛
العدالة  نظام  خارج  العامة  النيابة  دور   " واملعنونة  اأوربا  جمل�س  للجنة   )CM/Rec. )2012 التو�صية   •

اجلنائية"  امل�صادق عليها يف 19 �صبتمرب 2010 ؛
النيابة  لق�صاة  ال�صت�صاري  املجل�س  و   )CCJE( الأوربيني  للق�صاة  ال�صت�صاري  للمجل�س  بوردو  • اإعالن 
العامة يف جمتمع دميقراطي"، امل�صادق عليها  النيابة  "الق�صاة واأع�صاء  العامة الأوربيني )CCPE(  املعنونة 

يف 20 يناير 2010؛
اخلطوط  امل�صماة  )و  العامة  النيابة  اأع�صاء  �صلوكيات  و  اأخالقيات  حول  الأوربية  التوجيهية  اخلطوط   •

التوجيهية لبودابي�صت( امل�صادق عليها يف موؤمتر  الوكالء العامني لأوربا بتاريخ 31 ماي 2005؛
الدور  امل�صادق عليه يف  الق�صائي"،  النظام  با�صتقالل  املتعلقة  الأوربية  "املعايري  البندقية حول  • تقرير جلنة 

العامة 85 للجنة املنعقدة من 17 اإىل 18  دي�صمرب 2010  

7. �صمن نف�س امل�صعى، قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان بدرا�صة مقارنة لعدد من الن�صو�س القانونية 
املحددة لالأنظمة الأ�صا�صية للق�صاة يف عدد من البلدان الدميقراطية املتقدمة، و يف هذا الإطار متت درا�صة 

الن�صو�س التالية : 
• الأمر رقم 1270-58 بتاريخ 22 دجنرب 1958 مبثابة القانون التنظيمي املتعلق بالنظام الأ�صا�صي للق�صاة، 

كما وقع تغيريه و تتميمه )فرن�صا(؛
• القانون الق�صائي بتاريخ 19 اأبريل 1972، كما وقع تغيريه و تتميمه )اأملانيا(  ؛  

تتميمها  و  تغيريها  وقع  كما  منها،  الثاين  اجلزء  خا�صة   ،1967 اأكتوبر   10 بتاريخ  الق�صائية  املدونة   •
)بلجيكا(؛

• القانون التنظيمي رقم 6/1985 بتاريخ فاحت يوليوز 1985 حول ال�صلطة الق�صائية )اإ�صبانيا(؛ 
الوطنية  الق�صائية  لل�صلطة  التنظيمي  القانون  مبثابة   1979 مار�س   14 بتاريخ   35 رقم  التكميلي  • القانون 

)الربازيل(؛
• القانون رقم 195 بتاريخ 24 مار�س 1958 املتعلق باإحداث و تنظيم املجل�س الأعلى للق�صاء، كما وقع 

تغيريه و تتميمه )اإيطاليا(؛ 
تتميمه  و  تغيريه  وقع  كما   ،1827 اأبريل   18 بتاريخ  الق�صائي،  النظام  تنظيم  و  الق�صاء  تاأليف  قانون   •

)هولندا(؛ 
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8. اإن مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان املتعلقة بالقانون التنظيمي املحدد للنظام الأ�صا�صي للق�صاة، 
ميكن تربيرها باحلجج التالية: 

احلجة رقم 1 : اإن اقرتاحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يف جمال النظام الأ�صا�صي للق�صاة، ت�صتهدف 
اإعمال املالحظات النهائية للجنة حقوق الإن�صان املوجهة اإىل املغرب بتاريخ 1 دي�صمرب 2004 على اإثر تقدمي 
تقريره الدوري، حيث اأو�صت اللجنة الدولة املغربية ب"اتخاذ التدابري ال�رشورية ل�صمان ا�صتقالل و حياد 
الق�صاء طبقا للمادة 14، الفقرة الأوىل من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية". كما ت�صتهدف 
اإطار  املغربية يف  اململكة  اإىل  املوجهة  التو�صيات  اإعمال  اأي�صا  الإن�صان  الوطني حلقوق  املجل�س  مقرتحات 
ال�صتعرا�س الدوري ال�صامل، وخا�صة التو�صية املتعلقة ب"ال�صتمرار يف اإعطاء الأولوية لإ�صالح العدالة، 

طبقا ملبداأ ف�صل ال�صلط" )التو�صية 129.72(.

من  ت�صتلهم  املذكرة  املقدمة يف هذه  الإن�صان  الوطني حلقوق  املجل�س  فاإن مقرتحات  املنحى،  نف�س  و�صمن 
توجيهات املالحظة العامة رقم 32 للجنة حقوق الإن�صان التي ذكرت يف الفقرة 19 منها باأن : "�صمان كفاءة، 
ا�صتقاللية وحياد املحكمة باملعنى املن�صو�س عليه يف الفقرة 1 من 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 تدابري ت�صمن ب�صكل �رشيح ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية و حماية الق�صاة من اأي �صكل 
من اأ�صكال التدخل 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 
و اأن 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 و من اأعمال التهديد اأو الرتهيب. ومن اأجل احلفاظ على ا�صتقاللية 
الق�صاة، فاإن نظامهم الأ�صا�صي مبا يف ذلك مدة انتدابهم ، وا�صتقاللهم و اأمنهم و تعوي�صاتهم املالءمة، و �رشوط 

اأدائهم ملهامهم و معا�صاتهم و �صن تقاعدهم يجب اأن ي�صمن بالقانون."   

اأما فيما يتعلق باملجال التاأديبي اخلا�س بالق�صاة، فاإن الفقرة 20 من املالحظة العامة املذكورة ت�صري اإىل اأنه" ل 
ميكن عزل الق�صاة اإل لدواعي ج�صيمة، كاخلطاأ و عدم الكفاءة، طبقا مل�صاطر عادلة ت�صمن املو�صوعية و عدم 
التحيز، و اأن تكون هذه امل�صاطر حمددة يف الد�صتور اأو القانون. و اإن عزل قا�س من طرف ال�صلطة التنفيذية، 
ب�صبب انتهاء املهمة التي انتدب من اأجلها، دون اأن يتم اإخباره بالدواعي الدقيقة لهذه القرار و دون اأن يكون 
له حق الطعن فيه، ليتعار�س مع مبداأ ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية. و ينطبق نف�س ال�صيء عندما تقوم ال�صلطة 

التنفيذية مثال بعزل الق�صاة املحتمل تورطهم يف الف�صاد دون احرتام اأية م�صطرة قانونية." 
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وبتمييزها بني الأبعاد املوؤ�ص�صاتية وال�صخ�صية لعدم التحيز، فاإن الفقرة رقم 21 من املالحظة العامة رقم 32 
املتعلقة  التوجهات  للق�صاة، وكذا  املهني  امل�صار  تدبري  الأ�صا�صية يف جمال  الإ�صرتاتيجية  التوجهات  حددت 
ببع�س اجلوانب الهامة مثل الت�رشيح بتنازع امل�صالح. حيث ت�صري الفقرة اإىل اأن "هناك جانبان ل�رشط احليادية. 
اأول، يجب األ يتاأثر حكم الق�صاة بنزعاتهم ال�صخ�صية اأو حتاملهم، اأو اأن تكون لديهم مفاهيم م�صبقة عن 
اأحد  م�صالح  تعزيز  اإىل  لئق  غري  نحو  على  توؤدي  بطريقة  يت�رشفوا  اأن  اأو  اأمامهم،  معرو�صة  حمددة  ق�صية 
الطرفني على ح�صاب الطرف الآخر. و ثانيا، يجب اأي�صا اأن تبدو الهيئة الق�صائية حمايدة يف عني املراقب 
النزيه. فعلى �صبيل املثال، ل ميكن اأن تعد حماكمة ما نزيهة اإذا تاأثرت اإىل حد كبري مب�صاركة قا�س كان ينبغي 

اإعالن عدم اأهليته مبوجب القوانني املحلية".            

امللحقني  مباراة  اإىل  الولوج  ب�رشوط  املتعلقة  الإن�صان  الوطني حلقوق  املجل�س  اإن مقرتحات   : 2 احلجة رقم 
الق�صائيني، ت�صتهدف تنويع وتو�صيع م�صالك الولوج اإىل الق�صاء، يف اإطار تدبري توقعي للمهن والكفاءات 
املرتبطة مبهنة القا�صي. كما اأن املقرتحات ت�صتهدف تقوية موقع املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية يف م�صار 

تعيني و تكوين الق�صاة. 

احلجة رقم 3 : اإن املقرتحات املتعلقة بحقوق الق�صاة وواجباتهم ت�صتهدف دعم ال�صمانات النظامية املتوفرة 
يف الإطار القانوين احلايل �رشيطة تالوؤمها مع الإطار الد�صتوري اجلديد. ويف نف�س الإطار، يقدم املجل�س 
بحقوق  املتعلقة  اجلديدة  الد�صتورية  املقت�صيات  اإعمال  ت�صتهدف  مقرتحات  الإن�صان  حلقوق  الوطني 

وواجبات الق�صاة، ل �صيما تلك املن�صو�س عليها يف الف�صول 111،109 و 36 من الد�صتور .

احلجة رقم 4 : اإن مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اخلا�صة بالقواعد املتعلقة بتدبري امل�صار املهني 
الق�صاة، كمختلف  با�صتقالل  املبا�رش  الرتباط  الإ�صرتاتيجية ذات  بع�س اجلوانب  بالأ�صا�س  للق�صاة، همت 
اأعمال التعيني، و تدقيق مدى عدم قابلية ق�صاة الأحكام للعزل والنقل اإل مبقت�صى القانون و معايري الرتقي 
وو�صعيات الق�صاة و نظامهم التاأديبي. كما ينبغي التذكري من الناحية املنهجية اأن مقرتحات املجل�س الوطني 
حلقوق الإن�صان املتعلقة بهذا اجلانب، ينبغي اعتبارها يف تكامل مع املقرتحات املقدمة يف مذكرة املجل�س 

حول القانون التنظيمي ل�صتقالل ال�صلطة الق�صائية .  

احلجة رقم 5 : اإن بع�س املقرتحات املتعلقة بالو�صع القانوين للنيابة العامة يف التنظيم الق�صائي تهم يف اآن واحد 
النظام الأ�صا�صي للق�صاة وقانون امل�صطرة اجلنائية. ولهذه الغاية، واأخذا بعني العتبار مو�صوع هذه املذكرة، 

فقد اختار املجل�س تقدمي مقرتحاته يف �صكل مداخل مو�صوعاتية.
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9. املقرتحات املتعلقة بتوظيف الق�ضاة 
قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، يف هذا ال�صدد بدرا�صة مقارنة للت�رشيع املنظم لتوظيف الق�صاة يف عدد 

من البلدان. 

وهكذا، فعلى �صبيل املثال، تنظم املدر�صة الوطنية للق�صاء يف فرن�صا �صنويا ثالث مباريات : 
• مباراة خارجية موجهة للحائزين على دبلوم يعادل مدة تكوين لأربع �صنوات على الأقل بعد احل�صول 

على الباكالوريا والبالغني على الأكرث 31 �صنة؛ 
الوظيفة  يف  اأو  عمومية  موؤ�ص�صة  اأو  ترابية  جماعة  اأو  الدولة،  اأعوان  للموظفني،  خم�ص�صة  داخلية  • مباراة 

العمومية ال�صت�صفائية، الذين يثبتون مزاولتهم لأربع �صنوات من اخلدمة و البالغني 48 �صنة على الأكرث؛
بالنظام  املتعلق   2001 يونيو   25 بتاريخ   2001-539 رقم  التنظيمي  القانون  مبقت�صى  خم�ص�صة  مباراة   •
الأ�صا�صي للق�صاة واملجل�س الأعلى للق�صاء للمر�صحني املثبتني مزاولتهم لن�صاط مهني يف املجال اخلا�س اأو 
انتداب انتخابي واحد اأو عدة انتدابات انتخابية كع�صو جماعة منتخبة جلماعة ترابية اأو لوظيفة ق�صائية غري 

مهنية ملدة 8 �صنوات والبالغني 40 �صنة على الأكرث. 

بالن�صبة لالأ�صخا�س  املبا�رش  للتعيني  للق�صاة على طريق  الفرن�صي  النظام الأ�صا�صي  1-18 من  الف�صل  وين�س 
الوظائف  ملمار�صة  موؤهلة  الجتماعي  اأو  القت�صادي  القانوين،  املجال  يف  �صنوات   4 مزاولة  اأثبتوا  الذين 
الق�صائية، �رشط اأن يكونوا حائزين على �صهادة امليرتيز يف احلقوق واأن يتوفروا على باقي ال�رشوط املطلوبة 

للرت�صيح ملباراة امل�صتمعني الق�صائيني. 

على  للحائزين  بالن�صبة  املبا�رش،  للتعيني  اأخرى  اإمكانية  على  ين�س  اأعاله  اإليه  امل�صار  الف�صل  نف�س  اأن  كما 
الدكتوراه يف القانون اأو ما يعادلها م�صفوعة بدبلوم للدرا�صات العليا وكذا الأ�صخا�س الذين مار�صوا وظيفة 
التدري�س والبحث يف العلوم القانونية يف موؤ�ص�صة عمومية للتعليم العايل ملدة ثالث �صنوات بعد احل�صول على 

الإجازة يف احلقوق م�صفوعة بدبلوم للدرا�صات العليا يف تخ�ص�س قانوين.  

اأما يف اأملانيا، فاإن الولوج اإىل �صلك الق�صاء م�رشوط باحل�صول على "�صهادة الأهلية لوظيفة الق�صاء" و التي 
العامة،  النيابة  اأع�صاء  القانونية والق�صائية )ق�صاة،  يتم احل�صول عليها بعد تكوين م�صرتك بني خمتلف املهن 
املحامون، امل�صت�صارون القانونيون للمقاولت(. ومدة هذا التكوين هي 6 �صنوات موزعة بني تكوين نظري 
اإن هذه  تداريب.  �صكل  على  ل�صنتني  تكوين عملي  و  للحقوق  كلية  داخل  اإجراوؤه  يتم  �صنوات  اأربع  ملدة 
اخلطاطة تطبق على امل�صتوى الفيدرايل، غري اأن غالبية الوليات )الالندر( ت�صيف ف�صال تا�صعا اإىل التكوين 

النظري، وهكذا تكون املدة الإجمالية للتكوين هي �صت �صنوات ون�صف يف املجموع.     
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فاإن   ، الق�صائي(  )القانون  الق�صائية  لل�صلطة  الأملاين  القانون  اخلام�س من  للق�صم  الإطار، وطبقا  نف�س  ويف 
الولوج اإىل الق�صاء واإن حافظ على �رشط النجاح يف اختبارات احل�صول على �صهادة الأهلية لوظيفة الق�صاء، 
كما اأن الأ�صاتذة اجلامعيني الر�صميني املتخ�ص�صني يف القانون، ميكنهم اأن يلجوا الق�صاء، طبقا للمادة 7 من 

القانون املذكور.     

اأما يف بلجيكا، فاإن قانوين 18 يوليوز 1991 و 7 اأبريل 2005 املتعلق بتعديل املدونة الق�صائية، قد ن�صا على 
ثالث طرق لتوظيف الق�صاة. 

يكونوا حا�صلني  اأن  املرت�صحني  على  �صنويا. حيث يجب  املنظمة  الق�صائي،  التدريب  القبول يف  • مباراة 
على الإجازة يف احلقوق، واأن يثبتوا ممار�صتهم ملدة �صنة على الأقل لوظيفة قانونية كن�صاط مهني اأ�صا�صي؛

يثبتون توفرهم على  القانون، والذين  اإجازة يف  املفتوحة يف وجه احلا�صلني على  املهنية؛  • مباراة الأهلية 
جتربة مهنية ملدة 12 �صنة يف الوظائف املتعلقة باإدارة العدالة؛

�صنة   21 رئي�صي ملدة  ب�صكل  املهنة  مار�صوا هذه  الذين  املحامني  اأمام  املفتوح  للتقييم،  ال�صفوي  • الختبار 
على الأقل، وكذا املحامني الذين زاولوا املهنة ملدة 15 �صنة م�صفوعة بخم�س �صنوات من املمار�صة يف مهنة 

قانونية اأخرى. كما اأن اجتياز الختبار ال�صفوي للتقييم يعفي من اجتياز اختبار الأهلية املهنية.    
جتدر الإ�صارة اإىل اأن عدد الق�صاة املوظفني عن طريق الختبار ال�صفوي للتقييم واختبار الأهلية املهنية ل ميكن 
اأن يتجاوز %12 من العدد الإجمايل للق�صاة يف دائرة نفوذ حمكمة ال�صتئناف املعنية. كما اأن احلد الأدنى 

لل�صن للتعيني كقا�س هو 35 �صنة. 

رقم  التنظيميني  القانونني  اأن  ذلك  اإليها.  امل�صار  للتجارب  مماثلة  خ�صائ�س  الإ�صبانية،  التجربة  تت�صمن 
6/1985 بتاريخ فاحت يوليوز و رقم 19/2003 بتاريخ 23 دي�صمرب 2003 حول ال�صلطة الق�صائية، يكر�صان 

مبداأ املباراة كطريق وحيد للولوج اإىل مهنة الق�صاء وذلك كيفما كان امل�صار املهني للمر�صحني. 
غري اأن القانونني مييزان بني فئتني من املر�صحني املحتملني 

• املر�صحون احلا�صلون على اإجازة يف القانون و البالغني اأقل من 70 �صنة؛ 
• القانونيون املتوفرون على اأكرث من ع�رش �صنوات من التجربة املهنية.    

الأعلى  املجل�س  يلعبه  الذي  املركزي  الدور  الق�صاة، يف  لتوظيف  الإ�صباين  النظام  اإحدى خ�صائ�س  تتمثل 
لل�صلطة الق�صائية يف انتقاء و تكوين الق�صاة طبقا للقانون التنظيمي 16/1994 بتاريخ 8 نونرب 1994.  

اأما يف اإيطاليا، فاإن مبداأ املباراة كطريق وحيد للولوج اإىل الق�صاء، قد مت تكري�صه بالف�صل 106 من الد�صتور. 
وين�س نظام التوظيف على منطني من املباريات. 

• مباراة خم�ص�صة للحا�صلني على �صهادة امليرتيز يف القانون ودبلوم من مدر�صة متخ�ص�صة يف تكوين مهنيي 
القانون )وهي مدار�س مرتبطة تنظيميا بكليات احلقوق(. وينبغي اأن األ يقل �صن املرت�صجني عن 21 �صنة و 

األ يزيد عن 40 �صنة يف تاريخ تنظيم املباراة؛
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الأقل  على  �صنوات  خم�س  على  واملتوفرين  �صنة   45 من  اأقل  البالغني  للمحامني  خم�ص�صة  ثانية  مباراة   •
%10  من  اأن تتجاوز  ينبغي  الثانية، ل  املباراة  اإطار يف  ب�صاأنها يف  املتبارى  املنا�صب  اأن  التجربة. غري  من 

املنا�صب املخ�ص�صة للمباراة الأوىل. 

اأما القانون رقم 303 بتاريخ 5  غ�صت 1998 فين�س على نظام خا�س لتعيني بع�س فئات مهنيي القانون 
مبحكمة النق�س . حيث اإن الأ�صاتذة اجلامعيني احلائزين على كرا�صي القانون، و املحامون املتوفرون على 
15 �صنة من املمار�صة املهنية و امل�صجلني يف لوائح خا�صة للمحاكم العليا ميكن ا�صتدعاوؤهم ل�صغل منا�صب 
امل�صت�صارين مبحكمة النق�س ح�صب ال�صتحقاق، و باقرتاح من املجل�س الأعلى للق�صاء، و ذلك طبقا للف�صل 
هذه  اإطار  يف  املعينني  النق�س  حمكمة  ق�صاة  اأن  على  ين�س   303 رقم  القانون  اأن  كما  الد�صتور.  من   106

امل�صطرة ل ينبغي اأن يتجاوز %10  من العدد الإجمايل للمنا�صب. 

اأما يف هولندا، فاإن قانون 18 اأبريل 1827 حول تنظيم العدالة ين�س على م�صارين للولوج اإىل الق�صاء. امل�صار 
الأول خم�ص�صة للحا�صلني على امليرتيز يف القانون، واملتوفرين على جتربة مهنية تقل عن 6 �صنوات و الذين 
ميكنهم اأن ي�صريوا م�صتمعي العدالة. اأما امل�صار الثاين فمخ�ص�صة للقانونيني احلا�صلني على امليرتيز يف القانون 
و املتوفرين عل جتربة ل تقل عن �صت �صنوات. و ميكن ملر�صحي هذه الفئة اأن يقدموا تر�صيحهم �رشط األ يقل 

�صنهم عن 30 �صنة و ل يزيد عن 50 �صنة. 

كما يتميز النظام الهولندي بخا�صيتني : دورية عمليات التوظيف التي تتم يف كل ف�صل، واإدخال الختبارات 
الب�صيكوتقنية يف م�صار انتقاء املر�صحني وت�صتهدف هذه الختبارات بالأ�صا�س تقييم بع�س املهارات املرتبطة 

بال�صخ�صية واملهارات الفكرية والقدرة على التحليل. 
وتت�صم التجربة الربتغالية بتنظيم �صن الولوج اإىل مباراة الق�صاء. فالقانون رقم 16.98 بتاريخ 8 اأبريل 1998 

املتعلق ببنية و�صري مركز الدرا�صات الق�صائية ين�س على فئتني من املر�صحني. 
• الأ�صخا�س احلا�صلون على اإجازة يف احلقوق �رشط ان�رشام �صنتني على الأقل بعد احل�صول عليها، وهي 

قاعدة مت و�صعها لتفادي ولوج الطلبة مبا�رشة من اجلامعة اإىل مركز الدرا�صات الق�صائية؛
اإىل  للولوج  املقاعد  ثلث  لهم  ويخ�ص�س  الأقدمية  من  �صنوات  ثالث  على  املتوفرون  امل�صت�صارون   •
نف�س  يجتازون  اأنهم  غري  الكتابية،  الختربات  من  امل�صت�صارون  هوؤلء  ويعفى  الق�صائية.  الدرا�صات  مركز 
الختبارات ال�صفوية التي جتتازها الفئة الأوىل من املر�صحني غري املتوفرين على التجربة املهنية و يتم ترتيبهم 

مع نف�س الفئة. 
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 2005 اأعادت منذ �صدور قانون �صنة  وتتمثل خ�صو�صية التجربة الإجنليزية وجتربة بالد الغال، يف كونها 
حول اإ�صالح املوؤ�ص�صات، تنظيم اختبارات توظيف الق�صاة، مع اإعطاء دور مركزي للجنة الق�صائية امل�صتقلة 
امل�صماة بلجنة التعيني الق�صائي يف م�صار انتقاء الق�صاة. وجتري املباراة يف �صورة مقابالت، درا�صة حالت، 

اختبارات نظرية كتابية و لعب الأدوار. 

اإن حتليل التجارب املقارنة يف جمال توظيف الق�صاة ميكن من ا�صتخال�س اجتاهات التطور التالية: 
رفع  نحو  نزوع وا�صح  و  مباراة  الولوج عرب  لطريق  تف�صيل وا�صح  مع  الق�صاء  اإىل  الولوج  • تنوع طرق 

ال�رشوط املطلوبة للولوج اإىل مهنة القا�صي؛    
• نزوع نحو ا�صرتاط تكوين تكميلي للتكوين الأ�صا�صي مبا يف ذلك بالن�صبة للمر�صحني الذين اأثبتوا توفرهم 

على جتربة مهنية يف املهن املرتبطة بالعدالة؛
• توجه نحو و�صع ممرات بني خمتلف املهن القانونية. وهذه املمرات متكن من الت�صديق –بف�صل تكوينات 

متوجة باختبارات- على التجارب املكت�صبة يف بع�س املهن الأكادميية والقانونية. 

)امللحقني  احلالية  الت�صمية  ا�صتبدال  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يقرتح  التجارب،  هذه  من  انطالقا 
الق�صائيني( بت�صمية جديدة كت�صمية "الق�صاة املتدربني" ترتجم ب�صفة اأو�صح فكرة وحدة اجل�صم الق�صائي 
و الو�صع الد�صتوري اجلديد لل�صلطة الق�صائية امل�صتقلة. كما اأن الت�صمية اجلديدة املقرتحة ينبغي اأن تعك�س 
الدورة املركزي الذي �صيلعبه املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية يف ال�صهر على تطبيق ال�صمانات املمنوحة 

للق�صاة. 
املهنة  اإىل  الولوج  ل�رشوط  جديدا  �صكال  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يقرتح  املنحى،  نف�س  و�صمن 
الق�صائية، و ذلك بوا�صطة ثالث مباريات �صنوية مفتوحة لثالث فئات من املر�صحني و املر�صحات ح�صب 

املحددات التالية: 

1( مباراة اأوىل للق�ضاة املتدربني، مفتوحة للأ�ضخا�ص املتوفرين على ال�رشوط التالية 
• التوفر على اجلن�صية املغربية مع مراعاة قيود الأهلية امل�صار اإليها يف قانون اجلن�صية املغربية؛

• التمتع باحلقوق الوطنية؛
• التوفر على القدرة البدنية و النف�صية املطلوبة ملمار�صة الوظيفة، علما اأن الختبارات الب�صيكوتقنية �صيتم 

اإجراوؤها خالل املباراة؛
• بلوغ �صن 24 �صنة �صم�صية كاملة؛ 

• احل�صول على ما�صرت يف العلوم القانونية، م�صفوعا بتدريب ملدة �صنة لدى حمام، اأو باإحدى دور امل�صاعدة 
اأو   بلجنة جهوية للمجل�س  اإليها يف النقطة 13 من هذه املذكرة(؛  القانونية )انظر التدابري املواكبة امل�صار 
الوطني حلقوق الإن�صان، اأو مبندوبية جهوية للو�صيط، اأو مبندوبية ترابية لهياأة املنا�صفة و مكافحة كل اأ�صكال 

التمييز. 



امل�ســــــــــاهمة يف الــــــنقــــــا�ش العمــــــومي
القـــــــانون التنظيمي املحدد للنظـــــــام الأ�ســـــــا�سي للق�ســـــــاة 

16

اإن هذه املقرتحات ت�صتعيد ال�رشوط املن�صو�س عليها يف املقاطع 1،2 و 3 من الف�صل 4 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 كما وقع تغيريه و تتميمه. غري اأن املجل�س الوطني يقرتح اإدخال ثالث تغيريات على م�صتوى �رشوط 

الولوج مباراة الق�صاة املتدربني.: 

• اإلغاء �رشط املروءة و ال�صلوك احل�صن، بالنظر اإىل كونها ت�صتلزم ا�صت�صدار �صهادة ح�صن ال�صرية من طرف 
م�صالح الأمن الوطني علما اأن الإدارة مو�صوعة حتت ت�رشف احلكومة التي متار�س ال�صلطة التنفيذية مبقت�صى 

الف�صل 89 من الد�صتور؛
• الكتفاء بال�صجل العديل، و هذا القرتاح يرتكز على حتليل لالجتهاد الق�صائي الد�صتوري املقارن، الذي 
اأو�صح الغاية من ا�صرتاط ال�صلوك احل�صن للولوج اإىل مهنة الق�صاء، ففي قرار للمجل�س الد�صتوري الفرن�صي 
رقم 278-2012 بتاريخ 5 اأكتوبر 2012، اأكد اأن الغاية من هذا ال�صرتاط هي "متكني ال�صلطة الإدارية من 
التاأكد اأن املرت�صحني يتوفرون على ال�صمانات الأ�صا�صية ملمار�صة وظائف الق�صاة، و ب�صكل خا�س احرتام 

الواجبات املرتبطة بو�صعهم املهني"؛
• اإ�صافة �رشط القدرة النف�صية، املطلوبة ك�رشط يف عدد من الأنظمة املقارنة )اإ�صبانيا،اإيطاليا، اليونان(.        

هذه  تتوج  اأن  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يقرتح  للتداريب،  البيداغوجية  اجلودة  �صمان  اأجل  ومن 
التداريب بتقييم نهائي يف �صيغة تقرير يقدم اأمام جلنة. و يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأي�صا اأن 

تكون مدة تكوين هذه الفئة ثالث �صنوات، منها 18 �صهرا باملحاكم. 

على  �صنوات  )ن(  ملدة  املحاماة  مهنة  زاولوا  الذين  للمحامني  مفتوحة  املتدربني  للق�صاة  ثانية  مباراة    )2
الأقل و الأ�صاتذة الباحثني يف العلوم القانونية الذين زاولوا مهام التدري�س و البحث ملدة )ن( �صنوات على 
الأقل. اإن هذا املقرتح  ي�صتهدف تقلي�س الآجال امل�رشوطة حاليا بالن�صبة لهاتني الفئتني من املهنيني. و لكنها 
ت�صع باملقابل �رشطي املباراة و التكوين التكميلي. و يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان فتح هذه املباراة 
الثانية ملهنيي املهن املالية و البنكية و املحا�صبية املتوفرين على م�صتوى يعادل اأو يفوق الباكالوريا زائد خم�س 
�صنوات من التكوين و الذين يثبتون توفرهم على جتربة مهنية ل تقل عن 8 �صنوات. ويف نف�س الإطار، يقرتح 

اأن ت�صتفيد هذه الفئة تكوين تكميلي للتحول املهني يف �صكل تدريب ملدة 6 اأ�صهر باإحدى املحاكم. 

3( مباراة ثالثة للق�صاة املتدربني، مفتوحة للموظفني املنتمني اإىل درجة مرتبة يف �صلم الأجور رقم 11، ب�رشط 
اأن يكونوا قد ق�صوا ما ل يقل عن ع�رش �صنوات يف اخلدمة العامة الفعلية و اأن يكونوا حا�صلني على الإجازة 
يف احلقوق. و هنا فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يف�صل اأن يت�صمن القانون التنظيمي املحددة للنظام 
الأ�صا�صي للق�صاة مقت�صى ميكن هذه الفئة من الولوج عرب املباراة اإىل جميع املحاكم العادية و الإدارية. اأما فيما 

يتعلق مبدة التكوين التكميلي املقرتحة لهذه الفئة، فيمكن اأن تكون �صنة منها 6 اأ�صهر باإحدى املحاكم. 
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ويف نف�س الإطار، ي�صجع املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان على و�صع برامج للتبادل مع املدار�س و املعاهد 
العليا للق�صاء على امل�صتوى الدويل من اأجل تو�صيع عر�س التداريب باخلارج لفائدة الق�صاة. 

حلقوق  الوطني  املجل�س  فاإن  املقرتحة،  املباريات  فئات  خمتلف  بني  املالية  املنا�صب  بتوزيع  يتعلق  فيما  اأما 
الإن�صان يقرتح تخ�صي�س اأغلبية املنا�صب املالية املحدثة اإىل املباراة الأوىل، بالنظر للطابع التكميلي للفئتني 
اإن هذا املقرتح يعك�س توجها مالحظا يف عدد من البلدان التي يرتكز نظامها  الأخريني من املباريات. و 

للتوظيف على مفهوم "امل�صار املهني الق�صائي" )فرن�صا، اإ�صبانيا، اإيطاليا على �صبيل املثال(. 

اإىل  الولوج  للق�صاة ملباراة  املالية املخ�ص�صة  املنا�صب  التوجه. فتحليل تطور  الفرن�صية توؤكد هذا  التجربة  اإن 
املدر�صة الوطنية للق�صاء، و كذلك عدد املنا�صب املخ�ص�صة للتعيينات بناء على ال�صهادات منذ 1992 اأبرز اأن 
عدد املنا�صب املخ�ص�صة للفئة الأوىل تراوح بني 100 من�صب يف 1994 و 270 يف �صنة 2013 . يف حني 
اأن عدد املنا�صب املخ�ص�صة للتعيينات بناء على ال�صهادات تراوح بني �صفر يف 1994 و 50 يف �صنة 2008 . 

م�صادر  ح�صب  للق�صاء  الوطنية  املدر�صة  اأفواج  توزيع  كبري  حد  اإىل  تف�رش  املوازنية،  الختيارات  هذه  اإن 
التوظيف. 

و على �صبيل املثال، فاإن تقرير هذه املوؤ�ص�صة ل�صنة 2011، يذكر بالن�صب التالية: 
• املباراة الأوىل اخلارجية : 63.04 % ؛

• املباراة الثانية الداخلية: %10.14 ؛
• املباراة الثالثة الداخلية : 2.9 %؛

• التوظيف بناء على ال�صهادة : 23.91 %. 

اأما يف اإ�صبانيا، فاإن ن�صبة املنا�صب املخ�ص�صة ل"التوظيف الأفقي" لأ�صاتذة القانون و املحامني ل تتجاوز 
        . 25%

يقرتح  الد�صتور،  من   34 الف�صل  يف  عليها  املن�صو�س  الأهداف  اإعمال  اإطار  يف  فاإنه  اأخرى،  جهة  من  و 
املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان تخ�صي�س %7 من املنا�صب املالية يف كل الفئات املقرتحة لالأ�صخا�س يف 

و�صعية اإعاقة. 

ومن اأجل تكري�س موقع املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية يف جمال ال�صهر على تطبيق ال�صمانات املمنوحة 
للق�صاة، �صيما فيما يتعلق بالتوظيف، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن تتخذ بقرار للرئي�س املنتدب 
مقت�صيات  اأ�صا�س  على  و  للمجل�س  العامة  اجلمعية  مداولة  على  بناء  الق�صائية،  لل�صلطة  الأعلى  للمجل�س 
القانون التنظيمي املحدد للنظام الأ�صا�صي للق�صاة بع�س املقت�صيات التي تعود حاليا للمجال التنظيمي. يتعلق 
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تنقيطها،  الختبارات،  برنامج  املتدربني،  الق�صاة  مباراة  للم�صاركة يف  التكميلية  بال�رشوط  بالأ�صا�س  الأمر 
و  كذا الإجراءات املتعلقة بامتحان نهاية تكوين الق�صاة املتدربني. و هي املجالت املنظمة حاليا باملر�صوم 
2006( بتحديد �رشوط امل�صاركة يف  اأبريل   21( 1427 22 من ربيع الأول  2.05.178 �صادر يف  رقم   
مباراة املحلقني الق�صائيني و برنامج الختبارات و تنقيطها و كذا الإجراءات املتعلقة بامتحان نهاية امللحقني 

الق�صائيني املذكورين.  

يتم  اأن  الإن�صان  الوطني حلقوق  املجل�س  يو�صي  الق�صائية،   ال�صلطة  ا�صتقالل  تقوية �صمانات  ومن منظور 
اتخاذ القرارات التالية املتعلقة بتدبري املباراة من طرف الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية: 
علما اأن قرارات التعيني هذه تتخذ حاليا من طرف وزير العدل و احلريات، طبقا للمر�صوم امل�صار اإليه يف 

الفقرة ال�صابقة. 
• تعيني رئي�س و اأع�صاء جلنة مباراة الق�صاة املتدربني؛ 

• تعيني نائب رئي�س و نواب اأع�صاء جلنة مباراة الق�صاة املتدربني؛ 
• تعيني املمتحنني املتخ�ص�صني امل�صافني اإىل اللجنة؛ 

• تعيني رئي�س و اأع�صاء جلنة احلرا�صة و نائب الرئي�س و نواب الأع�صاء؛
• تعيني رئي�س و اأع�صاء جلنة امتحان نهاية تكوين الق�صاة املتدربني.  

وامتحان  املباراة  جلنة  تاأليف  مراجعة  اأي�صا  الإن�صان  الوطني حلقوق  املجل�س  يقرتح  املنطق،  نف�س  و�صمن 
نهاية التكوين وجلنة احلرا�صة، من اأجل اأن يتم حذف ع�صوية ممثلي وزارة العدل واحلريات منها. علما، اأنه 
يف اإطار التنظيم احلايل، فاإن جلنة مباراة امللحقني الق�صائيني ت�صم يف ع�صويتها مدير ال�صوؤون املدنية بوزارة 
العدل، و جلنة احلرا�صة ت�صم يف ع�صويتها رئي�س ق�صم الق�صاة، ورئي�س م�صلحة تدبري الو�صعيات الإدارية 
للق�صاة، ورئي�س م�صلحة حركة الق�صاة. اأما جلنة امتحان نهاية تكوين الق�صاة املتدربني فت�صم يف ع�صويتها 

مدير بوزارة العدل واحلريات. 

اإن هذا املقرتح ي�صتلهم من التو�صية رقم R )94( 12 للجنة وزراء جمل�س اأوربا اإىل الدول الأع�صاء حول 
ا�صتقاللية و فعالية و دور الق�صاة. اإذ تن�س التو�صية على اأن "ال�صلطة املخت�صة يف انتقاء و تدبري امل�صار املهني 
للق�صاة، ينبغي اأن تكون م�صتقلة عن احلكومة و الإدارة. و ل�صمان ا�صتقاللها، ينبغي اتخاذ مقت�صيات لل�صهر 
على �صبيل املثال، على اأن يتم تعيني الأع�صاء من طرف ال�صلطة الق�صائية، و اأن تقرر هذه ال�صلطة بنف�صها يف 

قواعدها امل�صطرية". 
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اأما فيما يتعلق بالنظام التاأديبي للق�صاة املتدربني، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان  يقرتح اأن يتم تدبري 
املتدربني  الق�صاة  اأن  القرتاح  هذا  يرتتب عن  و  الق�صائية.  لل�صلطة  الأعلى  املجل�س  من طرف  النظام  هذا 
اللجنة  ترتكب  اأن  يقرتح  اأنه  غري  املر�صمون.  نظراوؤهم  منها  ي�صتفيد  التي  ال�صمانات  نف�س  من  ي�صتفيدون 
التاأديبية املخت�صة يف الق�صاة املتدربني، على قاعدة ت�صاوي الأع�صاء من ثالث اأع�صاء ميثلون املجل�س الأعلى 

لل�صلطة الق�صائية، و من مدير املعهد العايل للق�صاء و من اأ�صتاذ باملعهد و من ممثل عن الق�صاة املتدربني. 

واأخريا فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يقرتح اإدراج الختبارات الب�صيكوتقنية �صمن يف برنامج مباراة 
الق�صاة املتدربني. 

و  ب�صيكوتقنية  اختبارات  اجتياز  تت�صمن  هولندا،  يف  الق�صاة  توظيف  مباراة  فاإن  املقارنة،  �صبيل  وعلى 
اختبارات ال�صخ�صية تهدف اإىل تقييم امليزات ال�صخ�صية و حوافز املر�صحني. 

اأما يف الربتغال، فاإن القانون رقم 2008-2 بتاريخ 14 يناير 2008 املنظم لتوظيف وتكوين الق�صاة وكذا 
هيكلة و�صري مركز الدرا�صات الق�صائية، ين�س يف مادته 14 على "الختبارات الب�صيكولوجية لالنتقاء" �صمن 

مناهج النتقاء. 

ويف فرن�صا، فاإن وزارة امليزانية واحل�صابات العمومية والوظيفة العمومية و اإ�صالح الدولة ن�رشت يف 2010 
دليال علميا للمباريات الإدارية موجه ل�صتعمال روؤ�صاء واأع�صاء جلان املباريات. و يهم هذا الدليل جميع 
�صمن  الب�صيكوتقنية  الختبارات  على  الدليل  هذا  ن�س  قد  و  الق�صاء.  م�صتمعي  مباراة  فيها  مبا  املباريات، 
اأمناط تقييم املر�صحني. وهذه الختبارات جتمع ح�صب الدليل املذكور "عددا من الختبارات كاختبارات 
الذاكرة وال�صخ�صية واملالحظة". ومتكن هذه الختبارات من قيا�س املهارات املنطقية، اللفظية، و احل�صابية 

ل�صخ�س،و كذا قدراته املنطقية و الفكرية. 

10. املقرتحات املتعلقة ببع�ص حقوق الق�ضاة وواجباتهم         
لحظ املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن عددا من املقت�صيات ذات العالقة بحقوق الق�صاة وواجباتهم، 
و املن�صو�س عليها يف النظام الأ�صا�صي لرجال الق�صاء، ميكن نقلها اإىل القانون التنظيمي املن�صو�س عليه يف 
الف�صل 112 من الد�صتور )و هو  مو�صوع هذه املذكرة(.  و هكذا فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان 

اكتفى باقرتاح بع�س العنا�رش الهادفة اإىل تقوية ال�صمانات النظامية للق�صاة. 



امل�ســــــــــاهمة يف الــــــنقــــــا�ش العمــــــومي
القـــــــانون التنظيمي املحدد للنظـــــــام الأ�ســـــــا�سي للق�ســـــــاة 

20

للنظام  املحدد  التنظيمي  القانون  يكر�س  اأن  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يقرتح   ، الإطار  هذا  يف  و 
الأ�صا�صي للق�صاة، مقت�صيات الف�صل 111 من الد�صتور. و لتتميم الدللة العامة ملقت�صيات الفقرة الثانية من 
التنظيمي اجلمعيات  القانون  اأن يحدد  111 املذكور، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يقرتح  الف�صل 
املهنية تبعا ملو�صوع قانونها الأ�صا�صي الذي يجب اأن ين�صب على الدفاع عن احلقوق الأ�صا�صية و امل�صالح 

املهنية للق�صاة، و ملرفق العدالة،و النهو�س بالتكوين املهني للق�صاة، و ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية.  

اإن هذا التعريف املقرتح للجمعيات املهنية للق�صاة، تبعا ملو�صوع قانونها الأ�صا�صي، هو نتاج قراءة توليفية 
للنقطة 1.7 من امليثاق الأوربي حول نظام الق�صاة. و كذا النظام العاملي للقا�صي امل�صادق عليه يف تايوان 

بتاريخ 17 نونرب 1999 من طرف الحتاد الدويل للق�صاة. 

و  الق�صاة  قبل  من  املوؤ�ص�صة  املهنية  "املنظمات  اأن  على  ين�س  الق�صاة  نظام  حول  الأوربي  امليثاق  اأن  ذلك 
التي ميكنهم النخراط فيها بكل حرية ت�صاهم بالأ�صا�س يف الدفاع عن حقوق الق�صاة املخولة لهم مبقت�صى 

اأنظمتهم الأ�صا�صية، و خا�صة لدى ال�صلطات و الهيئات التي تتدخل يف القرارات التي تهم الق�صاة". 

اأما املادة 12 من النظام العاملي للقا�صي فين�س على "حق تاأ�صي�س اجلمعيات املهنية للق�صاة، يتعني العرتاف به، 
لتمكني الق�صاة من ا�صت�صارتهم على اخل�صو�س يف حتديد القواعد املتعلقة بنظامهم الأ�صا�صي و الأخالقيات 
م�صاحلهم  الدفاع عن  تاأمني  من  لتمكينهم  و  العدالة،  و�صائل  و كذا  ذات �صلة،  اأخرى  اأو جمالت  املهنية 

امل�رشوعة".   

الأ�صا�صي احلايل  النظام  13 من  الف�صل  اأي�صا، نقل مقت�صيات  الإن�صان  الوطني حلقوق  كما يقرتح املجل�س 
لرجال الق�صاء اإىل القانون التنظيمي املرتقب، و على �صبيل التذكري فاإن هذا الف�صل ين�س على اأنه " يحافظ 
الق�صاة يف جميع الأحوال على �صفات الوقار و الكرامة التي تتطلبها مهامهم. مينع على الهياأة الق�صائية كل 
ن�صاط �صيا�صي و كذا كل موقف يكت�صي �صبغة �صيا�صية. مينع عليها اأي�صا كل عمل من �صاأنه اإيقاف اأو عرقلة 

ت�صيري املحاكم". 

و �صمن نف�س الإطار يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان دعم هذه املقت�صيات، ب�صيغة ت�صتهدف اإلزام 
القا�صي بالمتناع عن اإعالن عالقات اأو نهج �صلوك عمومي من �صاأنه اأن يولد �صكا حول ا�صتقالله و جترده. 
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و يف اإطار نف�س امل�صعى، و  �صمن منطق تكري�س ف�صل ال�صلطات ، يقرتح املجل�س اأن يتلقى اأي�صا الرئي�س 
املنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية : 

• الت�رشيح مبمار�صة ن�صاط خا�س و هادف للربح من طرف زوج قا�س؛
• الت�رشيح من  طرف قا�س اأو زوجه بامتالك م�صالح يف مقاولة من �صاأنها اأن مت�س بوظيفته. 

املن�صو�س  باملمتلكات  للت�رشيح  احلايل  النظام  مراجعة  ب�رشورة  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  ويذكر 
قانون رقم  مبثابة  ال�رشيف  الظهري  16 من   الف�صل  اأحكام  يعو�س  و  ين�صخ  الذي   53.06 القانون  عليه يف 
1.74.467 بتاريخ 26 �صوال 1394 )11 نونرب 1974( املكون للنظام الأ�صا�صي لرجال الق�صاء. و يتعني 
القيام بهذه املراجعة على �صوء املقطع الأول من الفقرة 4 من الف�صل 147 من الد�صتور. واإن نف�س امل�صعى 
اأع�صاء عائلتهم.  الق�صاة و  بتتبع تطور ثروة  للح�صابات  لتكري�س اخت�صا�س املجل�س الأعلى  اتباعه  يقرتح 
غري اأنه يف هذا املجال، يعترب دعم الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية، و كذا دور الق�صاة 
املفت�صني املن�صو�س عليهم يف الف�صل 116 من الد�صتور، �صمانا للفعالية، من منظور املجل�س الوطني حلقوق 

الإن�صان. 

الد�صتور  109 من  الف�صل  الفقرة الأخرية من  36 و  الف�صل  اإعمال مقت�صيات  فاإن  املنظور،  و�صمن نف�س 
يقت�صي و�صع اآلية للوقاية من تنازع امل�صالح يف القانون التنظيمي مو�صوع هذه املذكرة. 

واأخريا، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يرى اأن من ال�رشوري اأن يكر�س القانون التنظيمي م�صطرة 
اأجل متكني  الد�صتور من  109 من  الف�صل  الثانية من  الفقرة  لإعمال ال�صمانة اجلديدة املن�صو�س عليها يف 

القا�صي كلما اعترب اأن ا�صتقالله مهدد، اأن يحيل الأمر على املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية. 

11. املقرتحات املتعلقة بالقواعد اخلا�ضة بتدبري امل�ضار املهني للق�ضاة 
فيما يتعلق بهذا اجلانب املرتبط ب�صكل وثيق با�صتقالل الق�صاة، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يقرتح 
اأن يكر�س القانون التنظيمي قاعدة عامة مبقت�صاها يتم اتخاذ كل الأعمال املتعلقة بتدبري امل�صار املهني للق�صاة 
من طرف املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية، و ذلك طبقا للف�صول 113 و 57 من الد�صتور، و مع اعتبار 

قرار املجل�س الد�صتوري رقم 12-854 بتاريخ 3 يونيو 2012. 
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و على اأ�صا�س هذه القاعدة املعيارية، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان ما يلي : 

1( ت�ضكيل جديد لأعمال التعيني
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان ت�صكيل جديد لأعمال التعيني و القواعد التي يقرتح التن�صي�س عليها 

يف القانون التنظيمي مو�صوع هذه املذكرة كما يلي 

العمل 
تعيني الق�صاة من بني الق�صاة املتدربني

تعيني ال�صباط املتوفرة فيهم ال�رشوط القانونية باأن 
ي�صاركوا يف اأعمال املحكمة الع�صكرية ب�صفتهم 

ق�صاة  
تعيني الق�صاة بالإدارة املركزية لوزارة العدل 

واحلريات )بالن�صبة للمنا�صب الأقل من من�صب 
مدير مركزي(

انتداب الق�صاة

التعيني يف خمتلف امل�صوؤوليات الق�صائية 

التعيني يف من�صب الرئي�س الأول ملحكمة النق�س 
التعيني يف من�صب الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�س 

التعيني يف اللجان املحلية لتقدير ال�رشيبة و يف اللجنة  
الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رشيبة امل�صار اإليها يف 

املادتني 225 و 226 من املدونة العامة لل�رشائب
التعيينات  يف الهيئات الأخرى

الإحلاق لدى منظمات دولية اأو  هيئات ق�صائية 
اأجنبية 

القاعدة املقرتحة 
قرار املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية واملوافقة 

بظهري )الف�صل 57(
قرار املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية )بناء على 

اقرتاح ال�صلطة احلكومية املكلفة بالدفاع الوطني( 
واملوافقة بظهري )الف�صل57(

قرار الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة 
الق�صائية بناء على راأي اللجنة املعنية باملجل�س 

واقرتاح وزير العدل واحلريات. 
م�صطرة م�صابهة لالإحلاق

قرار الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة 
الق�صائية بناء على راأي اللجنة املعنية 

طلب داخلي للرت�صيحات،  فح�س التعيينات من طرف جلنة 
للتعيينات باملجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية ، قرار املجل�س 

الأعلى لل�صلطة الق�صائية و املوافقة بظهري )الف�صل 57(  
تعيني مبا�رش من طرف امللك )بظهري(
تعيني مبا�رش من طرف امللك )بظهري(

طلب داخلي للرت�صيحات،  فح�س التعيينات من طرف جلنة 
للتعيينات باملجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية ، قرار املجل�س 

الأعلى لل�صلطة الق�صائية و املوافقة بظهري )الف�صل 57(  
طلب داخلي للرت�صيحات،  فح�س التعيينات من طرف جلنة 
للتعيينات باملجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية ، قرار املجل�س 

الأعلى لل�صلطة الق�صائية و املوافقة بظهري )الف�صل 57(  
طلب داخلي للرت�صيحات،  فح�س التعيينات من 

طرف جلنة للتعيينات باملجل�س الأعلى لل�صلطة 
الق�صائية ، قرار املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية.  
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التنظيمي على مدد  القانون  ين�س  اأن  يقرتح  الق�صاة،  ا�صتقالل  نف�س الجتاه، وبهدف دعم �صمانات  ويف 
حمددة ملمار�صة خمتلف امل�صوؤوليات الق�صائية، مع التن�صي�س على مبداأ ممار�صة هذه امل�صوؤوليات مرة واحدة 
غري قابلة للتجديد. و  على �صبيل املثال، ين�س الف�صل 1-38 من النظام الأ�صا�صي الفرن�صي للق�صاة على اأنه " 

ل ميكن لأي قا�س اأن ميار�س مهام الوكيل العام لدى نف�س حمكمة ال�صتئناف اأكرث من �صبع �صنوات". 

2( تكري�ص مبداأ عدم قابلية ق�ضاة الأحكام للعزل و النقل    
فيما يتعلق بعدم قابلية ق�صاة الأحكام للعزل و النقل اإل مبقت�صى القانون، و امل�صمونة مبقت�صى الف�صل 108  
من الد�صتور ، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يقرتح اأن يكر�س القانون التنظيمي مو�صوع هذه املذكرة 
هذا املبداأ ، مع التن�صي�س على اأن ق�صاة الأحكام ل ميكنهم اأن يعينوا يف منا�صب جديدة دون موافقتهم، و 
لو تعلق الأمر برتقية .و اإن هذا املقرتح ي�صتهدف اإعمال ال�صمانات املن�صو�س عليها يف الف�صل 108 من 

الد�صتور. 

بالإ�صافة اإىل ذلك، فاإن ال�صيغة املقرتحة من طرف املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان متالئمة مع الفقرة 12 
من املبادئ الأ�صا�صية املتعلقة با�صتقالل الق�صاء. حيث ين�س هذا املبداأ على اأن "الق�صاة �صواء كانوا معينني اأو 

منتخبني غري قابلني للعزل و النقل اإل اإذا بلغوا حد ال�صن الإلزامي للتقاعد اأو عند نهاية مدة مهامهم". 

وعلى �صبيل املثال، ففي النظام الد�صتوري الفرن�صي، فاإن املقت�صى الذي ي�صمن عدم قابلية ق�صاة الأحكام 
الأ�صا�صي  بالنظام  املتعلق  التنظيمي  القانون  يف  ترجمته  يجد   الد�صتور(،  من   64 )الف�صل  النقل  و  للعزل 
للق�صاة )الأمر رقم 1270-58 بتاريخ 22 دي�صمرب 1958 مبثابة القانون التنظيمي املتعلق بالنظام الأ�صا�صي 
للق�صاء، ال�صيغة املجمعة و املحينة بتاريخ 15 فرباير 2012( و الذي يعيد التكري�س يف مادته الرابعة املبداأ 
الد�صتوري لعدم قابلية ق�صاة الأحكام للنقل و العزل اإل مبقت�صى القانون، مع التحديد باأن ق�صاة الأحكام ل 

ميكنهم اأن يتلقوا تعيينا يف مهمة جديدة اإل مبوافقتهم ، حتى لو تعلق الأمر برتقية. 

وما دام الأمر يتعلق بعمل يندرج يف اإطار تدبري امل�صار املهني للق�صاة، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان 
اأن تتخذ كل قرارات تعيني اأو التكليف مبهام  لق�صاة الأحكام وق�صاة النيابة العامة من طرف املجل�س الأعلى 
لل�صلطة الق�صائية، و يتعني على هذه القرارات اأن تكون معللة و قابلة للطعن ب�صبب ال�صطط يف ا�صتعمال 
القانون  ميتع  اأن  �رشورة  يف  تربيره  املقرتح  هذا  يجد  و  باململكة.  اإدارية  ق�صائية  هياأة  اأعلى  اأمام  ال�صلطة، 
التنظيمي املحدد للنظام الأ�صا�صي للق�صاة، ق�صاة الأحكام و ق�صاة النيابة العامة، بنف�س ال�صمانات النظامية. 

و على �صبيل املقارنة، اإن اجتهاد املحكمة الأوربية حلقوق الإن�صان كر�س منذ �صنوات الثمانينات مبداأ عدم 
قابلية الق�صاة للعزل و النقل كاإحدى ال�صمانات الأ�صا�صية ل�صتقالل الق�صاء. ففي قرارها كامبل و فيل �صد 
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اململكة املتحدة، اأكدت املحكمة على اأنه "ب�صفة عامة، ينبغي اعتبار عدم قابلية الق�صاة للعزل و النقل خالل 
ذاته غياب  يعني يف  لهذا احلق ل  ال�رشيح  التكري�س  اأن غياب  ا�صتقاللهم...غري  نتائج  ، كاإحدى  مهامهم 

ال�صتقاللية، اإذا كان يتم العرتاف بهذا احلق يف الواقع و اإذا توفرت �رشوط �رشورية اأخرى" 

اأما بلدان اأخرى فقد اختارت نهج التكري�س الد�صتوري لعدم قابلية  جميع الق�صاة للعزل والنقل. وهي حالة 
اإيطاليا التي ين�س الف�صل 107 من د�صتورها على اأن "الق�صاة ل يعزلون ولينقلون، ول ميكن حرمانهم اأو 
توقيفهم عن مهامهم ول اإعادة تعيينهم يف مقرات اأو وظائف اأخرى، اإل  على اإثر قرار للمجل�س الأعلى 
اإما  التنظيم الق�صائي، و  للق�صاء، م�صادق عليه و معلل و مع �صمانات الدفاع املن�صو�س عليها يف قواعد 
مبوافقة املعنيني" و اأن " الق�صاة ل يتميزون عن بع�صهم اإل من حيث تنوع وظائفهم". كما ين�س هذا الف�صل 

اأي�صا على اأن "النيابة العامة تتمتع بنف�س ال�صمانات املمنوحة لها مبقت�صى قواعد التنظيم الق�صائي". 

ج( اقرتاح عنا�رش �ضبكة جديدة للرتقي
يف ما يتعلق برتقية و تقييم اأداء الق�صاة، فاإن ال�صبكة املقرتحة التالية تندرج يف اإطار التكامل مع املقرتحات 
املقدمة من طرف املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يف مذكرته حول املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية  )انظر 

امللحق(. 
وهكذا، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، اأن ين�س القانون التنظيمي على عنا�رش �صبكة للرتقي ميكن 

�صياغتها على اأ�صا�س املحددات التالية: 
• الأقدمية 

لل�صلطة  الأعلى  املجل�س  الإن�صان بخ�صو�س  الوطني حلقوق  املجل�س  املقرتحة يف مذكرة  التقييم  • عنا�رش 
اإليها يف الف�صل  النيابة العامة وامل�صار  الق�صائية )مبا يف ذلك التقييم الذاتي، وتقارير التقييم بالن�صبة لق�صاة 

116 من الد�صتور(؛
• التكوين امل�صتمر املتوج ب�صهادة اأو دبلوم اأو �صهادة م�صاركة؛

• تكوين مهنيي العدالة )مبا يف ذلك عمل الق�صاة كاأ�صاتذة عر�صيني بكليات احلقوق(
• املن�صورات العلمية والبيداغوجية 

اأما فيما يتعلق بالرتقي يف الدرجة، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان بقرتح األ يتم اإل اعتبار الأن�صطة 
املنجزة من طرف القا�صي خالل مدة ال�صنوات املطلوبة للرتقي. 

اإن هذا التوزيع املقرتح للمحددات اأعاله، يجد تربيره يف متطلبني: تثبيت املكانة املعتادة ملعيار الأقدمية مع 
املرتبطة  التكوين والبحث  اأن�صطة  للتقييم مبني على الأداء وعلى ال�صتثمار يف  ت�صهيل النتقال نحو نظام 

باملهن الق�صائية. علما اأن عددا من التجارب املقارنة نحت هذا املنحى. 



امل�ســــــــــاهمة يف الــــــنقــــــا�ش العمــــــومي
القـــــــانون التنظيمي املحدد للنظـــــــام الأ�ســـــــا�سي للق�ســـــــاة 

25

عليه يف  املن�صو�س  الأقدمية   معيار  من  توليفة  على  يرتكز  للرتقي  الإيطايل  النظام  فاإن  مقارن  منظور  فمن 
97 بتاريخ  1973 و رقم  20 دي�صمرب  831 بتاريخ  1966 و رقم  25 يوليوز   570 بتاريخ  القوانني رقم 
الق�صاة  اأداء  تقييم  م�صطرة  خ�صو�صيات  اإحدى  اأن  كما   . الأداء  لتقييم  اأخرى  معايري  مع   1979 اأبريل   2
الإيطاليني تتمثل يف اأنها ل ترتكز فقط على التقارير املنجزة من طرف روؤ�صاء املحاكم، و لكن اأي�صا على اآراء 
"املجال�س الق�صائية" و هي اأجهزة جماعية حتدث لدى خمتلف حماكم ال�صتئناف و تتاألف من ق�صاة، و ممثلي 

هيئة املحامني والأ�صاتذة اجلامعيني.   

وبغ�س النظر عن تنوع اأنظمة التقييم يف كل ولية، فاإن النظام الأملاين للتقييم يدمج معيار الأقدمية من خالل 
املدة الطويلة ن�صبيا لآجال الرتقية )كل 4 اأو خم�س �صنوات( ، مع متحور تقييم الأداء حول الكفاءات املهنية، 

ال�صخ�صية، الجتماعية و القدرات القيادية . 

اإن خيارا مماثال مت اعتماده من يف النظام الإ�صباين للتقييم املرتكز على تقييم الأداء، و الأقدمية و ال�صتثمار يف 
خمتلف الأن�صطة الأكادميية املرتبطة باملهن الق�صائية  . 

ويف م�صعى مماثل، فاإن �صبكة ترقي الق�صاة يف ليتوانيا   متنح 15 %   لالأقدمية، %40   لتقييم الأداء املهني، 
20 %لتقييم اخل�صائ�س ال�صخ�صية )مبا فيها احرتام الأخالقيات الق�صائية(، %10 للدبلومات و ال�صهادات 

املح�صل عليها، %5 للقدرات اللغوية و %10 للحوافز.

د( املقرتحات املتعلقة بو�ضعيات الق�ضاة
لحظ املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن اأغلب املقت�صيات التي تنظم حاليا احلالت التي يوجد فيها الق�صاة 
، ميكن نقلها اإىل القانون التنظيمي مو�صوع هذه املذكرة، �رشط اإعادة �صياغتها على �صوء الخت�صا�صات 
اجلديدة املوكولة اإىل املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية. وهكذا فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، الذي 
الأعلى  املجل�س  الق�صاة من طرف  فيها  يوجد  التي  باحلالت  املتعلقة  القرارات  اتخاذ كل  يتم  باأن  يو�صي 

لل�صلطة الق�صائية، يكتفي بتقدمي بع�س املقرتحات التكميلية تتعلق باحلالت التي يوجد فيها الق�صاة. 

و يف هذا الإطار يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن ين�س القانون التنظيمي املحدد للنظام الأ�صا�صي 
البحث  مبهام  للقيام  رخ�صة  من  مبهامهم  القيام  حالة  يف  املوجودين  الق�صاة  ا�صتفادة  اإمكانية  على  للق�صاة 
العلمي اأو التكوين امل�صتمر املهني ملدة يقرتح األ تتجاوز 6 اأ�صهر لكل فرتة من �صت �صنوات من القيام باملهام. 

اأما فيما يتعلق بحد �صن الق�صاة، فيقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان حتديها يف 65 �صنة، مع اإمكانية 
للتمديد مرة واحدة ملدة �صنتني، بطلب من املعني بالأمر و موافقة املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية. 
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ه( املقرتحات املتعلقة بتاأديب الق�ضاة
يف هذا ال�صدد، يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان مبقرتحاته املتعلقة بامل�صطرة التاأديبية، والتي مت تقدميها 
الوطني  املجل�س  يعترب  و   .)1 رقم  امللحق  )انظر  الق�صائية  لل�صلطة  الأعلى  املجل�س  بخ�صو�س  مذكرته  يف 
حلقوق الإن�صان اأن من املمكن ت�صور نظام تاأديبي مبني على القواعد التالية التي يقرتح ت�صمنها يف القانون 

التنظيمي املحدد للنظام الأ�صا�صي للق�صاة. 
العامة ب�صكل ح�رشي من اخت�صا�صات  النيابة  اإزاء ق�صاة الأحكام و ق�صاة  التاأديبية  ال�صلطة  • مبداأ ممار�صة 
اإىل وزير  اتخاذها حاليا  الأعمال املخول  اأن جميع  الق�صائية. و يرتتب عن ذلك  لل�صلطة  الأعلى  املجل�س 

العدل و احلريات يف املادة التاأديبية ينبغي نقلها اإىل الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية؛
• اإن كل العقوبات التاأديبية تتخذ بقرار للرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية، بناء على قرار 
الف�صل  يف  اإليهم  امل�صار  اخلربة  ذوي  املفت�صني  الق�صاة  قبل  من  م�صاعدا  و  تاأديبية،  كهياأة  املجتمع  املجل�س 

116 من الد�صتور؛
• حتديد الأخطاء التاأديبية على قاعدة الإخالل املحتمل للقا�صي بواجباته املهنية اأو بال�رشف اأو بالوقار اأو 

بالكرامة. 
تعترب �صمانة  قانونية م�صطرية  لقاعدة   قا�صي  تاأديبي كل خرق خطري و متعمد من طرف  • اعتبار  خطاأ 

اأ�صا�صية حلقوق الأطراف،و املعاين يف قرار ق�صائي نهائي .  
اإىل  للق�صاة  احلايل  الأ�صا�صي  النظام  يف  عليها  املن�صو�س  التاأديبية  بال�صمانات  املتعلقة  املقت�صيات  نقل   •

القانون التنظيمي اجلديد. 
• تاأكيد القانون التنظيمي لل�صمانة الد�صتورية املتمثلة يف قابلية الطعن ب�صبب ال�صطط يف ا�صتعمال ال�صلطة 

اأمام اأعلى هيئة ق�صائية باململكة، يف قرارات املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية يف املادة التاأديبية  
        

12. املقرتحات املتعلقة بو�ضع النيابة العامة يف التنظيم الق�ضائي
وعيا منه باأن كل مقرتح يتعلق بالو�صع القانوين للنيابة العامة ، �صين�صب بال�رشورة على عدد من الن�صو�س 
القانونية، فقد اختار املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان تقدمي مقرتحاته حول و�صع النيابة العامة يف التنظيم 

الق�صائي، من خالل املداخل املو�صوعاتية التالية.

على  يرتكز  العامة  للنيابة  املقرتح  القانوين  الو�صع  بخ�صو�س  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  منظور  اإن 
العنا�رش التالية: 
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النقطة الأوىل : اأجراأة ا�ضتقلل ق�ضاة النيابة العامة اإزاء ال�ضلطة التنفيذية
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن تن�س اإحدى مقت�صيات القانون التنظيمي املحدد للنظام الأ�صا�صي 
للق�صاة اأن يو�صع ق�صاة النيابة العامة حتت �صلطة الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�س و مراقبة و ت�صيري 

روؤ�صائهم الأعلني. 

امل�صطرة  قانون  من   51 املادة  تعديل  يتم  اأن  الإن�صان  الوطني حلقوق  املجل�س  يقرتح  املنطق  نف�س  و�صمن 
اجلنائية من اأجل التن�صي�س على مبداأين : ا�صتقالل النيابة العامة يف القيام مبهام الأبحاث واملتابعة ، ومتكني 
وزير العدل من اأن يبلغ اإىل الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�س ما ي�صل اإىل علمه من خمالفات القانون 
اجلنائي، لكن دون اأن تكون لوزير العدل و احلريات اإمكانية اإ�صدار اأمر كتابي مبتابعة مرتكبيها و ل تكليف 

من يقوم بذلك. 

اإن هذا املقرتح يندرج يف اإطار منطق معايري امل�صوؤولية املهنية واإعالن احلقوق والواجبات الأ�صا�صية لق�صاة 
النيابة العامة واملتابعني امل�صادق عليها من طرف اجلمعية الدولية لق�صاة النيابة العامة واملتابعني بتاريخ 23 
اأبريل 1999 وامل�صادق عليها من طرف جلنة الوقاية من اجلرمية والعدالة اجلنائية لالأمم املتحدة يف قرارها رقم 
17 / 2 بتاريخ 18 اأبريل 2008. حيث تن�س الفقرة 2.2 من هذه املعايري على اأنه "اإذا كان ملمثلي ال�صلطة 
التي ل تنتمي اإىل جمال املتابعة لها حق اإعطاء توجيهات عامة اأو خا�صة اإىل ق�صاة النيابة العامة اأو املتابعني 
فاإن هذه التوجيهات يتعني اأن تكون �صفافة مطابقة ل�صلطة قانونية ومن�صجمة مع اخلطوط التوجيهية القائمة 

بطريقة حتمي واقع ومتثل ا�صتقالل قا�صي النيابة العامة واملتابع". 

النقطة الثانية: �رشوط اإعمال ال�ضيا�ضة اجلنائية للحكومة من خلل عمل النيابة العامة 
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن تن�س املادة 51 من قانون امل�صطرة اجلنائية على اإ�رشاف وزير العدل 

و احلريات على تنفيذ ال�صيا�صة اجلنائية التي حتددها احلكومة. 

على  ال�صهر  مهمة  العدل  بوزير  تنيط  اأن  اجلنائية  امل�صطرة  قانون  من   51 للمادة  املعدلة  لل�صيغة  ميكن  كما 
ان�صجام تطبيق ال�صيا�صة اجلنائية، و ذلك عرب  اإ�صدار دوريات عامة  تت�صمن توجهات احلكومة بخ�صو�س 

ال�صيا�صة اجلنائية . و توجه هذه الدوريات اإىل الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�س. 

النقطة الثالثة : الكيفيات املحتملة  لتقوية مراقبة عمل النيابة العامة، يف اإطار ربط امل�ضوؤولية باملحا�ضبة 
 اإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اإذ يذكر باملقت�صيات الأ�صا�صية للنظام القانوين احلايل ملراقبة عمل ق�صاة 
النيابة العامة )املقطع الثاين من الفقرة الأوىل من الف�صل 56 من الظهري ال�رشيف مبثابة قانون رقم 1.74.467 
بتاريخ 26 �صوال 1394 )11 نونرب 1974( يكون النظام الأ�صا�صي لرجال الق�صاء و كذا املواد 36 اإىل 51 
من قانون امل�صطرة اجلنائية(، فاإن املجل�س يعترب اأن من املمكن تقوية نظام مراقبة عمل ق�صاة النيابة العامة من 
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خالل ثالثة مداخل: عمل التفتي�س الق�صائي الذي اأو�صى املجل�س يف مذكرته بخ�صو�س القانون التنظيمي 
العامة  النيابة  ق�صاة  تقييم عمل  املجل�س،  اخت�صا�س هذا  يكون من  اأن  الق�صائية  لل�صلطة  الأعلى  للمجل�س 
م�صطرة  و�صع  كذا  و  الد�صتور،  من   116 الف�صل  من  الرابعة  الفقرة  عليها يف  املن�صو�س  ال�رشوط  ح�صب 

اإعمال ال�صمانة املن�صو�س عليها يف الفقرة الثانية من الف�صل 109 من الد�صتور. 

اإن هذا القرتاح يتما�صى مع تو�صية املقررة اخلا�صة حول ا�صتقالل الق�صاة و املحامني بخ�صو�س الأنظمة 
التي يكون فيها جهاز النيابة العامة تراتبيا ، حيث تو�صي بدعم اأجهزة التفتي�س الق�صائي للحد من اأنواع 

ال�صطط املحتملة.

النقطة الرابعة: الكيفيات املحتملة لو�ضع اآليات التن�ضيق بني الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�ص ووزير العدل 
متكن  اآلية  للق�صاة  الأ�صا�صي  للنظام  التنظيمي  القانون  يت�صمن  اأن  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يقرتح 
من التن�صيق بني الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�س ووزير العدل و ميكن لهذه الآلية اأن تتخذ �صكل 
اجتماعات دورية اأو �صكل موؤمتر �صنوي لل�صيا�صة اجلنائية. و �صمن نف�س الإطار ، يقرتح املجل�س الوطني 
اإعمال  �صنوي حول حالة  تقرير   بن�رش  النق�س  لدى حمكمة  للملك  العام  الوكيل  يقوم  اأن  الإن�صان  حلقوق 
اإىل  اأن يقدم  اإىل جاللة امللك و   التقرير  اأن يرفع هذا  العامة. على  النيابة  ال�صيا�صة اجلنائية من طرف ق�صاة 

الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية و اإىل وزير العدل و احلريات. 

ويذكر املجل�س الوطني اأن مقرتحاته املتعلقة بو�صع النيابة العامة يف التنظيم الق�صائي ترتكز على تو�صيات 
املقررة اخلا�صة حول ا�صتقالل الق�صاة واملحامني. ال�صيدة كابرييال كناول.

" ب�صيق الهام�س املوجود بني امل�صوؤولية ال�رشورية  اأ�صا�صية تعرتف  لقد انطلقت املقررة اخلا�صة من فر�صية 
لوكالء النيابة العام يف ممار�صة وظائفهم و كذا ال�رشورة الآمرة يف اأن يعملوا بطريقة م�صتقلة و مبناأى عن كل 
بدرا�صة مقارنة،  قيامها  بعد  اأي�صا،  املقررة اخلا�صة لحظت  اأن  اأو حماباة". كما  تخوف،�صغط، تهديدات 

اجتاها عاما نحو نيابة عامة اأكرث ا�صتقالل، من زاوية عالقتها بباقي ال�صلط، خا�صة ال�صلطة التنفيذية.  
كما اأكدت املقررة اخلا�صة اأي�صا على اأهمية تقوية ال�صمانات النظامية لق�صاة النيابة العامة من خالل و�صع 
" اإطار دائم ملعاجلة الق�صايا التاأديبية الداخلية و ال�صكايات املوجهة �صد ق�صاة النيابة العامة، و الذين يجب 
يف كل الأحوال اأن يتمتعوا بحق الطعن –مبا يف ذلك اأمام هياأة ق�صائية- يف القرارات التي تتعلق مب�صارهم 

املهني ، مبا فيها القرارات الناجتة عن م�صاطر تاأديبية". 

وفيما يخ�س العالقات الرتاتبية داخل جهاز النيابة العامة، فقد اأكدت املقررة اخلا�صة اأنه "يف خمتلف البلدان 
التي يكون جهاز النيابة العامة فيها تراتبيا، فاإنه من املمكن اإعطاء توجيهات ب�صاأن ق�صية معينة، من طرف 
التوجيهات  اأدنى درجة، مبا يف ذلك  نيابة عامة  اإىل ق�صاة  با�صمه  اأو  العامة ،  النيابة  اأو رئي�س  العام  الوكيل 
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املتعلقة مبالءمة املتابعة اأو التخلي عنها، يف ق�صية معينة  اأو نقل الق�صية اإىل قا�صي نيابة عامة اآخر. غري اأنه اإذا 
كان داعي هذا التوجيه �صيا�صيا فاإن الأمر يتعلق ب�صطط يف ا�صتعمال ال�صلطة". كما ت�صري املقررة اخلا�صة اأي�صا 
اإىل اأنه "لي�س من امل�صتح�صن اأن تعطى اأجهزة خارجية توجيهات لق�صاة النيابة العامة يف ق�صية معينة و اأن 
هذه التوجيهات يتعني اأن تكون م�صجلة ب�صفة ر�صمية و حمدودة ب�صكل �صارم من اأجل تفادي اأي تدخل 

اأو �صغط".

العامة،  النيابة  ق�صاة  على  ينبغي   " مبقت�صاها  التي  العامة  القاعدة  على  التاأكيد  اخلا�صة  املقررة  اأعادت  كما 
اأن متكن  الدول  املوؤ�ص�صاتية. ويتعني على  بنياتهما  اأن يكونا م�صتقلني، كيفما كانت  العامة،  النيابة  وجهاز 

ق�صاة النيابة العامة من ممار�صة اأن�صطتهم الوظيفية بطريقة م�صتقلة، مو�صوعية و غري متحيزة".  

13. التدابري املواكبة 
ا�صتكمال ملقرتحاته الواردة اأعاله، يعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، اأن التدابري املواكبة التالية �صيكون 

لها وقع اإيجابي على اإعادة �صياغة النظام الأ�صا�صي للق�صاة. 

1( اإن�ضاء دور امل�ضاعدة القانونية
الق�صاة  مباراة  للم�صاركة يف  قبلي  اإجراء تدريب ك�رشط  يقرتح  الذي  الإن�صان  الوطني حلقوق  املجل�س  اإن 

املتدربني )الفئة الأوىل(، يو�صي باإن�صاء، بوا�صطة قانون، دورا للم�صاعدة القانونية على امل�صتوى الرتابي. 
وميكن هيكلة اخت�صا�صات هذه الدور حول املهام التالية: 

• الإعالم و التوجيه يف جمال الولوج اإىل العدالة؛
• الإر�صاد القانوين )مع احرتام الخت�صا�صات املخولة للمحامني(؛

• النهو�س بالو�صائل البديلة حلل املنازعات؛ 
املخولة ملختلف  الخت�صا�صات  احرتام  )مع  ممار�صة حق  من  م�صعى ميكن  ا�صتكمال كل  على  • امل�صاعدة 

مهنيي العدالة(؛
املخولة  الخت�صا�صات  احرتام  )مع  القانونية  املرا�صالت  و  الوثائق  بع�س  املتقا�صني على حترير  • م�صاعدة 

ملختلف مهنيي العدالة(.

كما يدعو املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان خمتلف الفاعلني املعنيني اإىل درا�صة جدوى هذا احلل املقرتح يف 
اإطار اإعادة نظر �صاملة يف نظام امل�صاعدة الق�صائية و القانونية. 

و يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان باأن هذا املقرتح يندرج يف اإطار اإعمال  القرار 67/1 حول حقوق 
الإن�صان يف اإطار اإدارة العدالة، امل�صادق عليه من طرف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 16 نونرب 2012. 

ذلك اأن الفقرة 11 من القرار توؤكد اأهمية "التملك الوطني" لالأعمال املتعلقة بدولة القانون و تقوية العدالة. 
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كما اأن نف�س الفقرة توؤ�رش على اأهمية الولوج اإىل العدالة و تقوية قدرتها اجلوابية ، بهدف حماية احلقوق و 
بناء الثقة و النهو�س بالتما�صك الجتماعي و الزدهار القت�صادي. و �صمن نف�س املنحى، فاإن الفقرة 14 
تعيد تاأكيد احلق يف الولوج اإىل العدالة للجميع مبا فيها الأ�صخا�س املنتمني اإىل جمموعات ه�صة و كذا التزام 

الأطراف باتخاذ كل التدابري ال�رشورية لتاأمني ولوج �صفاف ، فعلي و غري متييزي اإىل العدالة .

2( تعديل املعايري البيداغوجية الوطنية يف م�ضلك العلوم القانونية
من اأجل تقوية البعد العملي يف التكوين القانوين، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، تعديل املعايري 
البيداغوجية الوطنية يف م�صلك العلوم القانونية، من اأجل الرفع على م�صتوى الإجازة، من حجم ال�صاعات 
الإجمايل املخ�ص�س مل�رشوع نهاية الدرو�س، امل�صاريع املهنية و التداريب. و يف نف�س الإطار، فاإن املجل�س 
الوطني حلقوق الإن�صان يقرتح على م�صتوى املا�صرت الرفع من حجم ال�صاعات الإجمايل املخ�ص�س لتداريب 

ال�صتئنا�س بالبحث و التداريب الإلزامية يف الو�صط املهني. 

اإن تقوية البعد العملي للتكوين القانوين، مع حجم �صاعات مالئم، �صيمكن من اإدخال تقنيات بيداغوجية 
مبتكرة كاملقاربة الإكلينيكية القانونية، و تقنيات التحري و البحث الق�صائي.

ج( اإحداث جمل�ص للدولة 
يو�صي جمل�س الدولة خمتلف الفاعلني املعنيني بدرا�صة جدوى اإحداث جمل�س للدولة ، على قاعدة ا�صتثمار 
الف�صل 114 من الد�صتور. و يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان مب�صمون اخلطاب امللكي ل 15 دي�صمرب 

1999 الذي فتح اأفق اإن�صاء " جمل�س للدولة يتوج الهرم الق�صائي الإداري ببالدنا"

اأهم  هيكلة  ميكن  فاإنه  امل�صاألة،  هذه  حول  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  لتفكري  احلايل  الو�صع  ويف 
اخت�صا�صات جمل�س الدولة حول املحاور التالية: 

• اأعلى هياأة للق�صاء الإداري؛
• ال�صت�صارة القانونية لدى احلكومة و الربملان؛ 

• الفح�س امل�صبق لقابلية التلقي ال�صكلي و املادي للملتم�صات يف جمال الت�رشيع؛
• فح�س القبول ال�صكلي للدفوع بعدم الد�صتورية املثارة اأمام املحاكم الإدارية.     
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ملحق : تذكري مبقرتحات املجل�ص الوطني حلقوق الإن�ضان املتعلقة مبعايري تدبري امل�ضار املهني 
للق�ضاة

1. يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن يكر�س القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية مبداأ تقييم اأداء الق�صاة 
مع التن�صي�س على اأن التقييم ل يجب اأن يوؤدي باأي �صكل اإىل امل�س با�صتقالل و جترد القا�صي املعني.  

خالل  الق�صاة،  با�صتقالل  امل�س  من  �صكل  اأي  �صد  متينة  �صمانات  باقرتاح  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  لهتمام  ونظرا 
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.    

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

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 
xi. جودة تعليل الأحكام  

وهذه املعايري ميكن اأن تربط مبعيار  الأقدمية الذي يحتفظ باأهميته. 

لل�صلطة  الأعلى  للمجل�س  التنظيمي  القانون  اإىل  تنقل  اأن  للق�صاة  الأ�صا�صي  النظام  من   23 الف�صل  مقت�صيات  لبع�س  وميكن 
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. و كذا 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.
و يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، يف نف�س ال�صياق، اإن�صاء جلنة للرتقي يف اإطار املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية تتاألف 

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

اإطار م�صعى متكامل للتقييم.  

اأما فيما يتعلق ق�صاة النيابة العامة، فيقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن يكر�س القانون التنظيمي 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. 

و يف املادة التاأديبية، من املنا�صب، يف منظور املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، اأن يكر�س القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى 
لل�صلطة الق�صائية ثالث مقت�صيات د�صتورية : مبداأ م�صاعدة املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية، يف املادة التاأديبية، من طرف ق�صاة 
مفت�صني من ذوي اخلربة، مبداأ اعتبار كل اإخالل من القا�صي بواجب ال�صتقالل و التجرد خطاأ مهنيا ج�صيما، ب�رشف النظر عن 
املتابعات الق�صائية املحتملة، و كذا 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( املكون للنظام الأ�صا�صي 
لرجال الق�صاء، فاإن مقت�صيات الباب اخلام�س املتعلق بامل�صطرة التاأديبية للق�صاة يبدو اأنها تقدم ب�صكل اإجمايل ال�صمانات التاأديبية 
ال�رشورية للق�صاة. و هكذا يقرتح اأن تنقل مقت�صيات 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. و يف نف�س الإطار، يقرتح اأن تخول 
اإثر م�صطرة  التاأديبية املتخذة يف حق الق�صاة على  اإ�صدار القرارات  للرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية �صلطة 

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