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سم هللا الرحامن الرحميب   

 تقدمي عام

 :عداد التقرير الأديب القانوين الإ  االإطار  

عداد التقرير الأديب لنادي قضاة املغرب م  قل  التات  العام لنادي قضاة املغرب يأأيت  اإ

بناء عىل مقتضيات القانون الأسايس، و النظام ادلاخيل، وهو هيدف أأساسا اإىل تسليط الضوء 

يف سبي  ادلفاع عىل اجملهودات املذوةل م  قل  خمتلف أأهجزة امجلعية املهنية لنادي قضاة 

داف احملددة يف املادة الرابعة م  نفس القانون، كام أأنه م  هجة أأخرى يريم اىل وحتقيق الأه

جتويد الأداء امجلعوي املهين، وتكريس ملادئ الشفافية وادلميقراطية واحلتامة وربط املسؤولية 

  .ابحملاس بة

 نشاط أأهجزة اندي قضاة املغرب

تأأسيس امجلعية عىل  م  الوالية الثالثةمعدت اكفة أأهجزة اندي قضاة املغرب خالل 

اإىل جان  امجلع ددة يف نظا اا الأسايس، فتزني  ملادهئا والاش تغال عىل الأهداف احملمواصةل 

معلت أأهجزة اندي قضاة املغرب املمثةل  ،8500 ماي 05اذلي انعقد بتارخي  الاس تثنايئ العام

ادلفاع عىل  مواصةل عىل ،ابلأساس يف اجمللس الوطين، املكت  التنفيذي، واملتات  اجلهوية
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التضام  وادلفاع ع  اس تقالل السلطة الكرامة و : املمتث  يف  اخلادل لهذه امجلعية شعارال 

 .، فتانت أأنشطة الأهجزة عىل النحو التايلالقضائية

 

نشاط  -الفقرة الأوىل 

 رئيس مؤسسة

 .اندي قضاة املغرب 
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، بعدة أأنشطة مهت الانشطة الاعتيادية املمثثةل ( 8502-8500)قام رئيس اندي قضاة املغرب خالل هذه الوالية 

يف تراس الاجامتعات ادلورية للمكت  التنفيذي واجللسات الافتتاحية للمجلس الوطين والارشاف رفقة اعضاء 

املكت  عىل جتديد املتات  اجلهوية للنادي ، وكذا القاء عدة لكامت افتتاحية وماخالت يف ندوات خملتفة اما م  

لنادي وطنيا وهجواي او  الندوات اليت تلقى النادي دعوة للمشاركة فهيا ، كام قام رئيس النادي ابس تقلال تنيظم ا

عدة وفود م  خملتف ادلول وقام ببعض السفرايت اىل لك م  لبنان وتونس واس بانيا بدعوة م  بعض املؤسسات 

نادي كجمعية  انية للقضاة حارضة يف لك هبذه ادلول ، كام حرص رئيس النادي عىل بقاء الرايدة الاعالمية لل 

 .وسائ  الاعالم  الالكرتونية والورقية واملرئية واملسموعة 
 :الانشطة امليدانية  -أأ 
 

 
 .صورة من احدى اجتماعات املكتب التنفيذي

 : توزعت انشطة رئيس اندي قضاة املغرب حبس  تسلسلها الزمين كام ييل 

 .تراس أأول اجامتع للمكت  التنفيذي : 8500-50 -01يوم  -

مشاركة  رئيس النادي  يف ندوة اجمللس الوطين حلقوق : ن ابلرابط مبقر الربملا 8500يونيو  00و00يويم  - 

، والقاء لكمة افتتاحية يف الندوة وتس يري جلسة " رهاانت اإصالح: القانون اجلنايئ و املسطرة اجلنائية: "الانسان

اعضاء م   50مبقر الربملان ابلرابط ، وقد شارك حوايل  8500يونيو  00و00م  جلسات الندوة ، وذكل يويم 

 . النادي مبداخالت يف موضوع الندوة
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مشاركة رئيس اندي قضاة املغرب يف الوقفة الوطنية  اليت نظمهتا الأهجزة املسرية : ابلرابط  50-50-8500 -

امام حممكة  الساعة الثالثة مساءعىل  8500يوليوز 50يوم امجلعة  لنادي قضاة املغرب والقاء لكمة أأمام احلضور

اعضاء ترصحيات حصفية لعدة منابر حصفية مهنا موقع هسربيس الاليكرتوين اذلي بهتا مصورة النقض ابلرابط و 

 .ابلفديو

حضور رئيس اندي قضاة املغرب ندوة نظمها فريقا الاصاةل واملعارصة ابلربملان حول مسودة القانون اجلنايئ ، -

 .8500-50-52حبضور وزير العدل واحلرايت ، يوم 

ترأأس رئيس النادي الاعتصام اذلي نفذه املكت  التنفيذي لنادي : قر النادي ابلرابط مب 8500-50 – 88يوم  -

قضاة املغرب مع عقد ندوة حصفية حول الرتاجعات اخلطرية اليت محلهتا القوانيني التنظميية املتعلقة ابلسلطة القضائية 

 .قر النادي ابتداء م  التاسعة صباحامب 8500يوليوز 88وذكل يوم الاربعاء . واليت اكنت تناقش امام الربملان 

 

مشاركة رئيس اندي قضاة املغرب يف ورشة علمية م  تنظمي جلنة احلقوقيني : بتونس  8500أأكتوبر  9و2يويم  -

واكن " La Responsabilité judiciaire dans les payes en développement :ادلوليني حتت عنوان 

 .مرفق القضاء املغريب ومتاحفة الفساد مقرتحات لتخليق: هو موضوع املداخةل 

 .افتتاح اشغال ادلورة الاوىل للمجلس الوطين للنادي : ابلرابط  00/05/8500يوم   -
اللجنة  نظمهتاالورشة اليت مشاركة رئيس اندي قضاة املغرب يف :  مبدينة الرابط 8500اكتوبر 82و  80ويم ي  -

وذكل " مسؤولية القضاء يف املغربو  اس تقالل ":موضوع حول  ملغرب،، بتعاون مع اندي قضاة اادلولية للحقوقيني

  .قاضية وقاض ينمتون للنادي  15اكتوبر مبدينة الرابط واس تفاد م  هذه الندوة ازيد م   82و  80يويم 

ا مشاركة رئيس اندي قضاة املغرب مبداخةل يف الندوة اليت نضمهت : ابدلار البيضاء 8500أأكتوبر  05يوم امجلعة  -

، وذلك يوم "  اس تقالل السلطة القضائية يف مشاريع القوانني التنظميية: "الودادية احلسنية للقضاة يف موضوع 

 .  ابدلار البيضاء 8500أأكتوبر 05امجلعة 

اللجنة  نظمهتاالورشة اليت مشاركة رئيس اندي قضاة املغرب يف : مراكش مبدينة  8500اكتوبر 00و  05ويم ي  -

بلورة مدونة سلوك وأأخالقيات املهنة القضائية ": موضوع حول  ، بتعاون مع اندي قضاة املغرب،وقينيادلولية للحق

 00واس تفاد م  هذه الندوة ازيد م   يف مدينة مراكش  8500أأكتوبر  00اإىل  05وذكل يويم "يف املغرب 

  .قاضية وقاض ينمتون للنادي 

لرفض القواننني التنظميية برفع شارة ( قضية وقاض 055ايل حو )اجامتع عام للقضاة : ابلرابط  00-8500- 01 -

. مبرك  الاعامل الاجامتعية وتنفيذ اعتصام العضاء اجمللس الوطين مبقر النادي س بق ان قرره هذا الأخري " ال"

 .8500-00-00وحيض بتغطية حصفية  امة  لالجامتع ولكمة رئيس النادي والس امي هسربيس يوم 
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عقد رئيس النادي لقاء مع رئيس جملس املستشاري  الاس تاذ حكمي بنشامس مبعية : ابلرابط  00-00-8500 -

عدد م  اعضاء النادي واكتبه العام ، تطرق اإىل مشاريع القوانني التنظميية للسلطة القضائية وايصال تصورات 

 .النادي خبصوصها  

 . والقاء لكمة ابملناس بة تئنافية لوجدةلدلائرة الاس    املكت  اجلهويحضور جتديد :  8500-00-85يوم  -

 .تراس اجامتع املكت  التنفيذي 8500 -08- 50 يوم -
لرئيسة مجعية عداةل الاس تاذة مجيةل الس يوري  رفقة بعض اعضائه  اس تقلال رئيس النادي:  8500-08-05يوم  -

 .الهيين  رفقة بعض اعضاء مكت  امجلعية جاؤوا ملقر النادي للتعبري ع  تضامهنم الاس تاذ

 

الودادية ومجعية املراة القاضية )حضور اجامتع ابدلار البيضاء مع رؤساء امجلعيات املهنية  8500-08-00يوم  -

 (.ملناقشة قضية الاس تاذ الهيين حبضوره ..وامجلعية املغربية للقضاة 

 

 

 : 8500س نة 
 .جتديد املكت  اجلهوي بتطوان :  8500-50-01يوم  -
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ور رئيس اندي قضاة املغرب والقاء مداخةل يف ندوة مبدينة طنجة م  تنظمي حض:  8500-50-00يوم  -

، اقميت تدعامي ملوقف الاس تاذ الهيين اذلي "مفهوم واج  حتفظ القضاة : "املكت  اجلهوي للنادي حول موضوع 

 .اكن معروضا عىل انظار اجمللس الاعىل للقضاء ، وشارك فهيا عدة مجعيات  انية واساتذة وقضاة 

حضور رئيس اندي قضاة املغرب يف اجللسة الافتتاحية للجمع العام ملنتدى الكرامة :  8500-50-00وم ي -

اىل جان  عدد م  رؤساء التنظاميت احلقوقية ابملغرب واخلارج وبعض الوزارء احلاليني والسابقني وبعض 

 .وذكل تلبية رمسية م  الس يد رئيس املنتدى  ت الوطنية الرمسيةاملؤسسا

 .حضور جلسة حمامكة الاس تاذ الهيين ابجمللس الاعىل للقضاء ابلرابط :  8500-50-02يوم  -

 .اجامتع املكت  التنفيذي : 50-8500- 80 -

 .افتتاح دورة اجمللس الوطين : ابلرابط 09/58/8500يوم  -

 أأهداف التمنية املس تدامة وضامن احملامكة"حتت عنوان يف ندوة مداخةل  :ابلرابط   8500-58-80يوم  -

يف اللقاء املنظم م  طرف العصبة املغربية لدلفاع ع  حقوق االإنسان، لعرض مرشوع ادلراسة اليت " العادةل

 .احملامكة العادةل خصوصا..ستنجزها حول دور القضاء يف ضامن احلقوق املدنية والس ياس ية

 .ترأأس اجللسة الافتتاحية للمجلس الوطين لنادي قضاة املغرب : ابلرابط  09-58-8500 -

ادلهاب اىل حممكة الاس تئناف ابلقنطرية حلضور مراس مي وداع الاس تاذ الهيين : ابلقنيطرة  02-58-8500 -

 .اذلي توص  بقرار عزهل املؤسف م  سكل القضاء 

ترأأس اجامتع املكت  التنفيذي خصص دلراسة  قضااي التاديبات ، ومهنا قضية : ابلرابط  00-58-8500 -

 .ل حامين الاس تاذ الهيين والاس تاذة أأما

حضور حف  تكرمي الرئيس الاول حملمكة الاس تئناف ابلرابط بعد احالته عىل :  8500-50- 88يوم -

 .التقاعد 

ترأأس رئيس النادي الندوة الصحفية اليت عقدها اندي قضاة : ابلرابط  8500-50-81يوم  -

هجود مخس س نوات م  اخنراط اندي قضاة املغرب يف مسلس  اصالح منظومة ": املغرب حتت عنوان 

 .عىل الساعة اخلامسة مساء ابوطي  ادلاولزي بسال 8500 مارس 81، وذكل يوم امخليس "العداةل

مشاركة يف ندوة دولية ببريوت حول احلراك القضايئ العريب وتقدمي ورقة :  8500-51-50يوم  -

 .حول اندي قضاة املغرب ودوره يف الاصالح ابملغرب 

 .اجامتع املكت  التنفيذي :  8500-51-80يوم  -

الاابدة " قضاة املغرب اشغال الندوة ادلولية حول  حضور رئيس اندي:  8500-50-50يوم  -

حبضور املدعية العامة للمحمكة اجلنائية ادلولية الس يدة فاتو بنسودة " امجلاعية يف القانون ادلويل 

والس يد خادل برجاوي الوزير املنتدب يف الرتبية الوطنية والامني العام للمجلس الوطين حلقوق الانسان 

 .وقضائية وعدة فعاليات جامعية
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، م  " مرشوع قانون التنظمي القضايئ"مشاركة يف ندوة ابلعيون  حول مس تجدات   8500-50-50يوم  -

 .تنظمي املكت  اجلهوي للنادي ابلعيون 

 

 .2106ماي  –صورة مبناسبة ندوة املكتب اجلهوي بالعيون حول التنيظيم القضائي  -

 

اعلني مهنم الس يد املدير العام للمعهد مشاركة مبداخةل اىل جان  عدة ف:  8500-50-01يوم  -

العايل للقضاء مع الفريق الاس تقاليل مبجلس النواب ابوطي  فرح ابدلار البيضاء حول مرشوع قانون 

 .التظمي القضايئ ومت ادلفاع ع  تصور النادي برضورة دمقرطة امجلعيات العامة وبقاء احملامك املتخصصة 

، م  " التكوي  ورهاانت اصالح منظومة العداةل "مشاركة يف ندوة :  8500-50-08يوم  -

تنظمي املرصد املغريب للحق يف التكوي  ابملعهد العايل للقضاء والقاء مداخةل يف موضوع واقع تكوي  

 .القضاء ابملعهد 

لقاء تواصيل مع العديد م  الزمالء مبراكش قصد التنس يق يف :  8500-50 -01مساء يوم  -

 .كشجتديد املكت  اجلهوي مبرا

لقاء تواصيل مع العديد م  الزمالء بأأاكدير قصد التنس يق يف جتديد :  8500-50-00يوم  -

 .املكت  اجلهوي بأأكدير

مشاركة مبداخةل يف ندوة م  تنظمي النادي ولكية احلقوق ابلسوييس حول :  8500-50-02يوم  -

 .موضوع قراءة يف مرشوع قانون التنظمي القضايئ للمملكة 
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أأي مقارابت حملاربة الغعنف ضد النساء ؟ : شاركة مبداخةل يف موضوع م : " 50-8500- 85 -

 .م  تنظمي املركز الثقايف ابلقرص الكلري "

ملادئ احلامكة القضائية يف ضوء مرشوع : "حضور  ندوة فاس حول :  8500-50-80يوم  -

نادي بفاس ووزارة والقاء لكمة افتتاحية فهيا  م  تنظمي املكت  اجلهوي لل " قانون التنظمي القضايئ  

 .العدل واحلرايت 

املشاركة مبداخةل  يف ندوة م  تنظمي ماسرت امله  القانونية والقضائية : بطنجة  80-50-8500 -

والودادية احلسنية للقضاة وامجلعية املغربية للقضاة واملكت  اجلهوي لنادي قضاة املغرب بطنجة حول 

بدار الصحافة  8500-50-80لترشيعية ، وذكل يوم احلتامة القضائية يف ضوء املس تجدات ا: موضوع 

 .بطنجة 

لبنان، حيث  -املشاركة يف مؤمتر احملامك العسكرية  ابدلول العربية  ببريوت :  8500-50-50يوم  -

 .مت تقدمي ورقة حول الاصالحات اليت أأدخلها املغرب عىل قانون املاحمك العسكرية 

 

خالقيات القضائية ابدلول العربية وتقدمي ورقة يف يف مشاركة يف ورشة الأ :  8500-50-58يوم  -

 .لبنان  -املوضوع ببريوت

 .ترأأس اجامتع املكت  التنفيذي :  8500-50-05يوم  -
 

ارشاف رئيس اندي قضاة املغرب عىل توقيع ميثاق السلوك الانتخايب للقضاة املرحشني : ابلرابط  80-50-8500 -

 .مبرك  الاعامل الاجامتعية ابلرابط 8500-50- 80للمجلس الاعىل للسلطة القضائية يوم 

املشاركة يف برانمج اش كيقول القانون عىل اداعة ميدان ام ف مبكناس حول نتاجئ انتخاابت اجمللس الاعىل  -

 .8500-50-80للمجلس الأعىل للسلطة القضائية يوم 
غشت  00اإىل  82م   القضايئ العريب السفر اىل تونس الجامتع جلنة اخلرباء الساهرة عىل اعداد مدونة للسلوك -

8500. 

لقاء رئيس اندي قضاة املغرب مع وفد م  وزارة العدل املوريتانية ، مكون م  مديري الشؤون املدنية واملوارد   -

يوم امجلعة ابلرابط  –البرشية ومتحور اللقاء حول الواقع امجلعوي القضايئ ابملغرب وكذا جتربة قضاء القرب ابملغرب 

80 -9-8500. 

م  : "مشاركة رئيس اندي قضاة املغرب يف ادلورة التكوينية الثالثة املنظمة م  طرف منتدى الكرامة حول  -

بطنجة مبعية عدد م  القضاة املنمتني  8500-59- 81يوم السبت  -،  "مناهضة التعدي  اإىل الوقاية م  التعدي  

 .عضوا  80حواهلم للنادي يف املكتبني اجلهويني لطنجة تطوان وص  عددمه 
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لقاء رئيس اندي قضاة املغرب مع احلقويق املرصي خادل منصور ابلرابط دام ساعتني للوقوف عىل جتربة اندي   -

 .الساعة السادسة مساء 8500-59- 80يوم الثالاثء  –( قضاة املغرب

ايت وخرباء جملس حضور رئيس اندي قضاة املغرب ليوم اكم  الورشة املنظمة م  طرف وزارة العدل واحلر -

ارواب وجلنة البندقية حول موضوع القانونني التنظمييني حول النظام الأسايس للقضاة واجمللس الاعىل للسلطة 

وحرضها رؤساء امجلعيات املهنية وأأعضاء اجمللس الاعىل  8500-59-82يوم  –مقارانت مرجعية  –القضائية 

ويف املساء مت القيام جبوةل ملقر اجمللس الاعىل للسلطة القضائية للسلطة القضائية ومسؤويل الوزارة والس يد الوزير 

 . اجلديد قلاةل ابب السفراء ابلرابط 

الفاعلون والرهاانت : اصالح العداةل ابملغرب : "مداخةل لرئيس اندي قضاة املغرب يف الندوة ادلولية حول -

عية ادلميقراطية لنساء املغرب،  يوم السبت ، م  تنظمي مجعية عداةل و الارومتوسطية للحقوق وامجل " واحلصيةل

 . الرابط –بفندق الرابط  8500اكتوبر  00

مشاركة رئيس اندي قضاة املغرب يف اعطاء الانطالقة : ابوطي  ديوان ابلرابط  8500أأكتوبر  85يوم امخليس   -

اليت لها عالقة حبقوق الانسان أأمام  اعامل االتفاقيات ادلولية"الرمسية لربانمج التعاون املتعلق بتكوي  القضاة عىل 

فرع املغرب وممتد اإىل غاية –وهو برانمج جيمع ما بني  النادي وامجلعية الامريكية للقضاة واحملامني " احملامك الوطنية 

قاضية وقاض م  النادي اإضافة اإىل  05وقد حرض حف  الانطالقة  سفرية هوالندا ابملغرب وحوايل  8509يناير 

 .رشاكء أ خري  

مشاركة رئيس اندي قضاة املغرب  يف التكوي  اذلي نظمته جلنة القانونيني ادلوليني برشاكة مع النادي ومجعية  -

بفندق نوفو طي  ابدلار البيضاء  واذلي اس تفاذ منه  8500أأكتوبر 88و80عداةل حول الوقاية م  التعدي  يويم 

 .قاض وقاضية ينمتون للنادي 05ازيد م  

ادي للجمع العام اجلهوي الثاين لتجديد املكت  اجلهوي ابلناظور والقاء لكمة افتتاحية  ابملناس بة حضور رئيس الن -

 .عىل الساعى الرابعة مساء مبقر حممكة الاس تئناف ابلناظور 8500-05-82وذكل يوم امجلعة 

لكمة افتتاحية   حضور رئيس النادي للجمع العام اجلهوي الثاين لتجديد املكت  اجلهوي ببين مالل والقاء -

 .عىل الساعى العارشة صباحا مبقر حممكة الاس تئناف ببن  مالل 8500-00-50ابملناس بة وذكل يوم السبت 

حضور رئيس اندي قضاة املغرب ليومني اكملني الورشة املنظمة م  طرف وزارة العدل واحلرايت واملركز  -

ت املتحدة الامريكية  حول موضوع تزني  القانون التنظميي الوطين حملامك الوالايت مبشاركة خرباء م  كندا والوالاي

-59-52يويم  –عىل هامش دراسة اجلدوى املتعلقة ابصالح العداةل ابملغرب–للمجلس الاعىل للسلطة القضائية 

وحرضها رؤساء امجلعيات املهنية وأأعضاء اجمللس الاعىل للسلطة القضائية ومسؤويل الوزارة   8500نونرب 

 .ولني والو ءاء العامني حملامك الاس تئناف  ابملعهد العايل للقضاء  ابلرابط والرؤساء الا

مشاركة رئيس اندي قضاة املغرب مبداخةل حول قرءاة يف الاجهتاد القضايئ املتعلق حبامية البيئة يف الندوة اليت  -

 00وذكل يوم الثالاثء ...ناخية نظمت برشاكة مع املندوبية الوزارية حلقوق الانسان ومجعية عداةل حول العداةل امل 

 .مبراكش 88ابحدى قاعات الفضاء الاخرص للكوب  8500نونرب 
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ابلندوة اليت " جتربة النادي يف ادلفاع ع  اس تقالل القضاء" مشاركة رئيس اندي قضاة املغرب مبداخةل حول -

جتارب م  تونس ومرص :  وما بعده 8500القضاء العريب قل  "فرع تونس حول  -نظمهتا املفكرة القانونية 

بدار احملامني بتونس متزيت حبضور قضاة يتقد ام الرئيس الأول حملمكة  8500-00- 02وذكل  يوم ". واملغرب

 .التعقي  التونس ية وأأعضاء م  الهيئة الوقتية للقضاء العديل وحمامني واساتدة للجامعات

ابلرابط والقاء  8500-08-50اذلي انعقدت يوم حضور رئيس النادي ادلورة العادية للمجلس الوطين للنادي  -

 .لكمة افتتاحية 

قصد حضور عقيقة )سفر رئيس النادي اىل اجلديدة برفقة التات  العام وعضو املكت  التنفيذي هشام حرضي  -

 .والتواص  مع الزمالء  هبدف تشكي  املكت  اجلهوي بأ سفي(الاس تاذ جواد عابر السبي  

: اخةل يف الورشة العلمية اليت نظمها املكت  اجلهوي لنادي قضاة املغرب مبكناس حول مشاركة رئيس النادي مبد-

 .مبقر حممكة الاس تئناف مبكناس 8500-08- 52اية تفاعلية ؟ يوم امخليس : امجلعيات العامة ابحملامك 

ىة الاس تئنافية للقنيطرة افتتاح رئيس اندي قضاة املغرب للندوة الوطنية اليت نظمها املكت  اجلهوي للنادي ابدلائر -

 رؤى استشرافية في: مة عمل المجلس األعلى للسلطة القضائيةَكوَح" موضوع ابوطي  معمورة  يف  8500-08-00يوم السبت 

حبضور مدير ديوان وزير  بدمع م  وزارة العدل واحلرايت و" "والنظام الداخلي للمجلس القضائي مدونة السلوك  ضوء

لمجلس الوطين حلقوق الانسان وممثةل ع  الرئيس الاول حملمكة النقض والرئيس ااول العدل والامني العام ل

الستنافية القنيطرة والوكي  العام هبا واملسؤولني القضائيني ابدلائرة  ونقي  هئية احملامني ابلقنيطرة وقضاة وحمامني 

 .س وعرفت تغطية اعالمية مخمة م  القناة الاوىل وهسربيس وهبة بري. وابحثني 

مع وفد ميث  اللجنة ادلولية للحقوقني  مبدينة الرابط بعد 8500-08-80لقاء رئيس اندي قضاة املغرب  يوم  -

لقاءات رمسية مع الرئيس الاول حملمكة النقض والوكي  العام هبا وأأعضاء م  اجمللس الاعىل للسلطة القضائية 

ب مذكرة اللجنة ادلولية للقانونية اليت تتضم  أأمه املبادئ دات مت تسلمي اندي قضاة املغر ويف هناية اللقاء   .املنتخبني

 القوانيني اجلديدة للسلطة القضائية ببالدان  املرجعية العاملية بشأأن مدونة السلوك القضايئ واليت مت اعداها ابعامتد

 . 8500ر اكتوب 85و 09ورشة سابقة نظمهتا هذه الهيئة مع النادي مبراكش يويم خالصات  م  خالل وأأيضا 

 :  8500س نة 
-59حضور رئيس اندي قضاة املغرب حف  تكرمي الاس تاذ ايسني خميل جبائزة راديو ميدان اف م مبكناس يوم  -

50-8500 . 

اندي قضاة  املغرب والودادية احلسنية للقضاة وبرشاكة مع حضور رئيس اندي قضاة املغرب الورشة  اليت نظمها  -

فرع املغرب ، ورشة تكوينية لفائدة اعضاء اجمللس الأعىل للسلطة القضائية   -حملامنيامجلعية الأمريكية للقضاة وا

رساء أأسس اش تغال اجمللس الأعىل للسلطة القضائية حتت  عامل و اإ املنتخبني ، مهت  التفكري الاسرتاتيجي حول اإ

 8500-50- 01و00 مبدينة مراكش يويم" م  أأج  انطالقة قوية للمجلس الأعىل للسلطة القضائية: " عنوان 

وقد متحورت هذه الورشة التكوينية الهامة حول عدة نقاط وقضااي تدخ  يف صالحيات اجمللس بنص القانون 
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املتعلق ابجمللس الاعىل للسلطة القضائية م  انحية استرشاف طرق الاش تغال   00-055التنظميي رمق 

 .ضاء فهيا يف انتظار تنصيهباوالصعوابت اليت م  املمك  ان يواهجها اجمللس مكؤسسة أأو أأع

مبرك  الأعامل الاجامتعية  8500-50-85ترأأس اجامتع املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب  يوم امجلعة   -

 .ابلرابط

القانون والاجهتاد القضاء يف جمال مناهظة التعيدب " والقاء مداخةل حول  . مشاركة رئيس اندي قضاة املغرب -

م  مناهضة التعدي  اإىل الوقاية م  : "الثالثة املنظمة م  طرف منتدى الكرامة حول  يف ادلورة التكوينية" 

بفاس مبعية عدد م  القضاة املنمتني للنادي يف املكتبني اجلهويني لفاس  8500-50- 80يوم السبت  -،  "التعدي  

 .عضوا  80ومكناس وص  عددمه حواهلم 

ليت نظمههتا احملمك الابتدائية بورزازات وحممكة النقض ومديرية مشاركة رئيس اندي قضاة املغرب يف الندوة ا-

الشؤون القروية بوزارة ادلاخلية واحملافظة العقارية وبدلية وورزارزات وهجة اتفالت درعة واجملسني الاقلميي 

 –ورزازات الزناعات الادراية والقضائية الرايض امجلوع ورهان المتنية بأأقالمي :" والرتايب لورزازات حول موضوع

وترأأس رئيس النادي جلسة . بقرص املؤمترات بوزرزازات  8500يناير  80-80يويم" طاطا منوذجا  -زاكورة

 .كام مت خالل الندوة الزتاص  قضاة ادلائرة. صباحية امسرت زهاء مخس ساعات متواصةل 

يوم السبت  -طواناملكت  اجلهوي بت -مشاركة رئيس اندي قضاة املغرب يف ندوة النادي بتعاون مع  -

بدمع م  وزارة العدل " الحكامة القضائية في ضوء قوانين السلطة القضائية " بتطوان حول  8500مارس 80

واحلرايت  وحضور وزير العدل يف اطار تنفيذ الرشاكة املوقعة بني النادي والوزارة املذكورة حول نفس 

 . 8500-8500املوضوع برمس س نة 

املغرب بدعوة م  وزارة العدل  يف اعطاء الانطالقة الرمسية لتطبيق برانجن مشاركة رئيس  اندي قضاة 

-50-82النجاعة القضائية املعمتد م  طرف جملس ارواب حبصور وزير العدل ابملعهد العايل للقضاء يوم 

8500. 

مشاركة رئيس  اندي قضاة املغرب بدعوة م  وزارة العدل  يف اجامتع مع قضاة االتصال الاجان   -

مبقر وزارة العدل واحلضور  8500-50-00واملغاربة للك م  اس بانيا وبلجيتا وفرنسا يوم امجلعة 

 .الشخيص لوزير العدل

مشاركة  رئيس اندي قضاة املغرب يف لقاء درايس نظمته العصبة املغربية لدلفاع ع  حقوق الانسان  -

موضوع امحلاية القضائية للحقوق الرابط  والقاء مداخةل  يف  –بفندق الرابط  8500-51-50، يوم 

 .واحلرايت وخاصة ضامانت احملامكة العادةل

مشاركة  رئيس اندي قضاة املغرب يف لقاء درايس نظمته املركز ادلويل للتحكمي ابلرابط وجملس  -

مبقر  8500-51-09، يوم " التحدايت والرهاانت: البنوك التشاركية يف املغرب "املستشاري  يف موضوع 
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الاطار القانوين والترشيعي لتاسيس البنوك : الرابط  والقاء مداخةل  يف موضوع  –ملستشاري  جملس ا

 .التشاركية ابملغرب

اعامل االتفاقيات ادلولية املتعلقة حبقوق الانسان امام "مشاركة رئيس النادي يف دورة التكوي  حول  -

-88-80واحملامني واندي قضاة املغرب يويم املنظمة م  طرف امجلعي الامريكية للقضاة " احملامك الوطنية

 .ابلرابط 8500ابري  

مشاركة رئيس اندي قضاة املغرب يف ورشة النظام ادلاخيل اليت انعقدت برعاية املكت  اجلهوي  -

 . 8500-51-82للنادي مبكناس يوم 

 . 8500-51-89ترأأس رئيس النادي اجامتع املكت  التنفيذي مبقر النادي ابلرابط يوم  -

-05حضور ورشة م  تنظمي اللجنة ادلولية للحقوقني وبرشاكة مع النادي ابدلار البيضاء يوم الاحد  -

 .حول موضوع احملمكة ادلس تورية وحقوق املرأأة.  51-8500

مشاركة  رئيس اندي قضاة املغرب يف ندوة نظمها ماسرت امله  القانونية والقضائية بطنجة بتعاون مع  -

بدار الثقافة  8500-50-05، يوم " املنظومة القضائية والتمنية الاقتصادية "وضوع اجمللس البدلي  يف م

 .القضاء التجاري بني الابقاء والالغاء: القرص الكلري  والقاء مداخةل  يف موضوع 

مشاركة رئيس اندي قضاة املغرب يف ادلورة التكوينية اليت نظمهتا العصبة املغربية لدلفاع ع  حقوق  -

تكريس الالزتامات االتفاقية يف ما يتعلق بضامانت :" حول موضوع 8500-50-00وم الانسان ي

العداةل الاجامتعية اكإحدى متطلبات القانون ادلويل : "والقاء عرض يف موضوع " ورشوط احملامكة العادةل

 ."حلقوق الانسان

كة مع املكت  اجلهوي مشاركة  رئيس اندي قضاة املغرب يف ندوة نظمهتا لكية احلقوق ابلسوييس برشا -

بلكية احلقوق  8500-50-00، يوم " مرشوع التنظمي القضايئ اجلديد "للنادي ابلرابط يف موضوع 

 .القضاء التجاري بني الابقاء والالغاء: والقاء مداخةل  يف موضوع   -السوييس 

ىل لبنان م  اج  املشاركة وتقدمي مداخالت  يف ورش -  مع  ات سفر رئيس اندي قضاة املغرب اإ

-85-09-02وذكل أأايم حول املساءةل القضائية ئية والتفتيش القضايئ  وندوة خالقيات القضاحول الا

  .ببريوت 8500ماي 80

 .8500-50-89وضع مذكرة النادي حول النظام ادلاخيل للمجلس الاعىل للسلطة القضائية ، يوم  -

 .8500-50-52جضور حف  تكرمي الاس تاذة جحيبة البخاري مبكناس يوم  -

مكرر  م  قانون املالية  52حول املادة "مواط  اليوم "السفر لطنجة م  اج  املشاركة يف برانمج  -

 .8500-50-50يوم . 8500لس نة 
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حضور الزايرة التضامنية لالس تاذ محمد الهدار والقاء لكمة أأمام القاضيات والقضاة املنتضامنني يوم  -

 .8500-50-00امجلعة 

 .8500-50-09ي قضاة املغرب حول التنظمي القضايئ مبقر الوزارة واجمللس وضع مذكرة اند-

حضور معلية جتديد املكت  اجلهوي لنادي قضاة املغرب بأأسفي والقاء لكمة افتتاحية ابملناس بة يوم  -

85-50-8500. 

 .8500يونيو 82حضور حف  توزيع اجلوائز مبناس بة اختتام ادلوري الرمضاين ابلرابط يوم السبت  -

حضور معلية جتديد املكت  اجلهوي لنادي قضاة املغرب مبراكش والقاء لكمة افتتاحية ابملناس بة يوم -

05-50-8500. 

 .مبقر النادي ابلرابط 8500-50-50اجامتع املكت  التنفيذي يوم -

ت سفر الس بانبا  مع وفد رمسي ميث  اجمللس الاعىل للسلطة القضائية ووزارة العدل وممث  امجلعيا -

 .8500-50-50عىل يوم  8500-50-58املهنية م  يوم 

-50-08وضع مذكرة اندي قضاة املغرب حول مرشوع قانون النيابة مبقرالربملان و الوزارة واجمللس يوم-

8500. 

يوليوز  00اإىل  00اس تقلال وفد م  لبنان وتونس يف اطار تعاون النادي مع املفكرة القانونية م   -

دلراسة مدونة السلوك القضائية وعقد اجامتع ( 8500-50-01امجلعة )وم اكم  وعقد اجامتع لي 8500

 .مساء نفس اليوم ملدة ثالث ساعات مع عدد م  القضاة مبقر املعهد العايل للقضاء

السفر اإىل طنجة للمشاركة يف ندوة لكية احلقوق بطنجة برشاكة مع املكت  اجلهوي :  88-50-8500 -

 .عقارات الاجان  يف ضوء الرساةل امللكية والقاء لكمة افتتاحية للنادي بطنجة حول حامية 

لها رشاكة مع وزارة العدل يف اطار برانمج مواكبة )اس تقلال ممثةل املركز الوطين حملامك الوالايت ابمريتا -

 .مبرك  الاعامل الاجامتعية ابلرابط 8500-50-80يوم الاربعاء (اصالح القضاء ابملغرب

مكناس قصد حضور ورشة دراس ية لتقدمي مالحظات يف ضوء النسخة النظام ادلاخيل السفر ملدينة  -

للمجلس الاعىل للسلطة القضائية اليت أأحالها اجمللس عىل احملمكة ادلس تورية ، وذكل مبكناس يوم امجلعة 

82-50-8500. 

-  

قاض  05 حضور ورشة تكوينية لفائدة قضاة ادلائرة وص  عددمهخ اىل: بوجودة  88-59-8500 -

 .وقاضية ، بشاركة مع امجلعية الامريكية للقضاة واحملامني فرع املغرب 
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" افتتاح ندوة اجمللس الوطين حلقوق االإنسان حول موضوع حضور: ابلرابط 8500-59-80يوم -

مبشاركة الس يد وزير بدوة م  اجمللس الوطين و  .."ال ليات الوطنية للوقاية م  التعدي  بشامل افريقيا

ذية ادلوةل امللكف حبقوق االإنسان والس يد رئيس اجمللس الوطين حلقوق االإنسان والس يدة املديرة التنفي

  .قاية م  التعدي مجلعية الو 

 . مشاركة يف ندوة بلكية الطل  مبراكش حول املسؤولية الطبية والقاء مداخةل: مبراكش 89-59-8500 -

ترؤس اجللسة الافتتاحية للمجلس الفوطين لنادي قضاة املغرب والقيام : بامترة   8500-05-00يوم -

 .ويم مبقر معهل مبحمكة متارة رفقة اعضاء اجمللس الوطين بزايرة تضامنية لالس تاذ سعيد الت

حضور دورة تكوينية اليوم حول الوقاية م  التعدي  م  تنظمي منتدى : بأ سفي  8500-05-00يوم -

الكرامة حلقوق االإنسان وبرشاكة مع وزارة العدل ومؤسسة هانس سايدل بتنس يق مع املكت  اجلهوي 

 . قاض وقاضية 05وحرضها حوايل  لنادي قضاة املغرب بأ سفي

 

حضور دورة تكوينية اليوم حول الوقاية م  التعدي  مبدينة . حبضور قضاة وأأطباء وفعاليات أأخرى

أأسفي م  تنظمي منتدى الكرامة حلقوق االإنسان وبرشاكة مع وزارة العدل ومؤسسة هانس سايدل 

 . بتنس يق مع املكت  اجلهوي لنادي قضاة املغرب بأ سفي

 .حبضور قضاة وأأطباء وفعاليات أأخرى

االإطار القانوين الضام  حلرية التعبري وتكوي  امجلعيات ..حضور ندوة بعنوان : ابلرابط  81-05-8500 -

م  تنظمي مجعية عداةل ورشاكهئا ومبشاركة وزارة الثقافة واالتصال واجمللس الوطين  -والتجمع يف املغرب 

 .وعدة فعاليات وطنية وأأجنبية..حلقوق االإنسان

لقاء لكمة افتتاحية يف الندوة املنظمة م  طرف اللجنة ادلولية  : بطنجة  8500-05-82يوم - اإ

، " التحقيق واملالحقة القضائية يف حاالت العنف عىل نوع اجلنس :" ؛ حتت عنوان  CIJللحقوقني

وحضور عدة فعاليات قضائية وحقوقية وخرباء ..برشاكة مع املكت  اجلهوي لنادي قضاة املغرب بطنجة 

الندوة  تس متر او ..الوطين حلقوق االإنسان بطنجة  تونس والمتثيلية اجلهوية للمجلسقانونني م  فرنسا و 

 . 8500أأكتوبر  89-82يويم 

 .مشاركة يف امجلع العام للجمعية الامريكية للقضاة واحملامني مبراكش :  8500-00 -8/0يويم  -

عية الاس تاذي  هشام لقاء رئيس اندي قضاة املغرب مع  الس يد وزير العدل مب :  8500-00-80يوم  -

وقد اللقاء موضوع اخلار م  طرف الوزارة . بوعيل ومصطفى العرضاوي ع  املكت  التنفذي للنادي 

 .يف موقعها الرمسي والنادي يف وسائ  التواص  الاجامتعي
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ترش يد العم  " حضور والقاء لكمة افتتاحية يف ندوة اندي قضاة املغرب حول :  8500-08-80يوم  -

 .فندق  د فيو ابلرابط .، ..."، م  اج  اجلودة والنجاعة واحلفاظ عىل املوارد  القضائية

، يف نسخته الرابعة ، ابلرابط ، "   -القانون ابلرشق الاوسط" حضور مؤمتر :  8500-08-80يوم  -

 .م  تنظمي وزارة العدل واحدى مؤسسات التحكمي ابلسعودية 

حول مرشوع قانون  –رت بلكية احلقوق بسال لقاء تواصيل مع طلبة املاس:  85-08-8500 -

 .التنظمي القضايئ 

حضور لقاء تواصيل عقده وزير العدل مع امجلعيات املهنية واملدنية ابملعهد : 8500-08-02يوم  -

 .العايل للقضاء 

حضور ورشة تكوينية لفادة القضاة ببين مالل يف اطرا الرشاكة اليت جتمع :  8500-08-00يوم  -

 .ة الامريكية للقضاة واحملامني واندي قضاة املغرب ما بني امجلعي

تكوي  القضاة :" القاء مداخةل يف ورشة ملناقشة دراسة حول موضوع :  8500-08-01يوم  -

عداد ادلكتور حلبي  بهييي " واحملامني يف جمال حقوق االإنسان  القايض والاس تاذ اجلامعي )، م  اإ

طار برانمج رش ( السابق واحملايم حاليا  اكة مع املندوبية الوزارية حلقوق االإنسان ومركز دراسات يف اإ

 .حقوق االإنسان وادلميقراطية

حضور دورة تكوينية م  تنظمي اجمللس الوطين حلقوق االإنسان :  8500-08-00/01يويم  -

عدة اساتدة م  بيهنم م  تأأطري .. "..والية وطريقة مع  ال لية الوطنية ملنع التعدي  يف املغرب: " حول 

 . السعدية بلمري القاضية يف احملمكة ادلس تورية وعضو جلنة مناهضة التعذي  .ذة

لقاء لكمة افتتاحية يف ندوة :  8500-08-52يوم  - " .  -مقارانت متعددة -حامية املال العام " اإ

 . برشاكة مع املكت  اجلهوي للنادي مبراكش م  تنظمي عدة مؤسسات وفعاليات مجعوية وعلمية

لقاء مفتوح لرئيس اندي قضاة املغرب  مبدبنة القرص الكلري م  تس يري   :8500-08-89يوم  -

الاس تاذ ايسني خميل، يف اطار سلسةل جتارب قانونية م  تنظمي املركز املغريب لدلراسات القانونية 

 .والس ياسات العمومية ابلقرص الكلري وحيض بتغطية اعالمية  امة ، مهنا القناة الاوىل املغربية 

 : 8502س نة 
 .ورة اجمللس الوطين رئيس النادي دلافتتاح  : ابلرابط  50-50-8502 -

املشاركة يف دورة تكوينية نظمها املكت  اجلهوي للنادي ابلقنيطرة برشاكة :  8502-50-00يوم  -

 .قاض وقاضية  00مع امجلعية الامريكية للقضاة واحملامني فرع ، واس تفاد مهنا حوايل 

-  



07 
 

حضور والقاء لكمة يف الندوة اليت نظمها النادي برشاكة مع : لري ابلقرص الك  8502-50-02يوم  -

 .، وشارك فهيا قضاة واطباء " بني النص القانوين واكراهات املامرسة ..اخلطأأ الطيب" مجية لالطباء حول 

زايرة للعيون للمشاركة يف دورة تكوينية نظمها املكت  اجلهوي : ابلعيون  8502-50-80يوم  -

قاض  80برشاكة مع امجلعية الامريكية للقضاة واحملامني فرع ، واس تفاد مهنا حوايل للنادي ابلعيون 

 .وقاضية 

مشاركة مبداخةل يف ندوة حتت عنوان العدل قمية م  قمي ادلميقراطية م  :  8502-58-50يوم  -

 .تنظمي بيت احلمكة 

و النيابة العامة اس تقالل القضاء " مشاركة مبداخةل يف موضوع : ابليوسفية  8502-58-59يوم  -

 .فرع اليوسفية –م  تنظمي املرصد املغريب حلقوق الانسان " 

 .ترؤس اجامتع املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب : ابلرابط  8502-58-05يوم  -

حضور افتتاح الس نة القضائية مبحمكة الاس تئناف ابلرابط بدعوة م  :  8502-58-00يوم  -

 .مسؤويل احملمكة

لقاء مع طلبة املعهد العايل للصحافة والاعالم ابدلار البيضاء حول موضوع  : 8502-58-00يوم  -

، وقامت جريدة الصباح بتغطيته يف صفحة اكمةل يف عددها ليوم "اية عالقة ؟ : الاعالم والقضاء : " 

80-58-8502 

اس تقالل النيابة العامة الىة أأي  ؟ م  " مشاركة مبداخةل يف ندوة حول :  8502-58-88يوم  -

 .تنظمي ماسرت امله  القانونية والقضائية بلكية احلقوق بطنجة 

، م  تنيظم "العداةل وادلميقراطية " مشاركة مبداخةل يف ندوة : بطنجة 8502-58-80يوم  -

 .مؤسسة طنجة الكربى للش باب وادلميقراطية 

ملشييش ، مشاركة يف اليوم ادلرايس املنظم احتفاء ابالس تاذ محمد العلمي ا:  8502-50-50يوم  -

 .بدعوة م  وزارة العدل 

 2سفر الس بنيا للمشاركىة يف ندوة حول موضوع املراة املغربية مبناس بة :  8502مارس 2و0يوم  -

 .مارس 

 .لقاء مع تالميد اثنونية وادي اخملازن للتعلمي الاصي  : ابلقرص الكلري :  8502-50-89يوم  -

حول الوقاية م  داء فقدان املناعة  افتتاح تكوي  لالطباء: ابلعرائش  8502-50-05يوم  -

 .املكتس بة 
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ىل :  8502-50-00يوم  - مشاركة مبداخةل يف ندوة م  تنظمي احملامني الش باب ابلقرص الكلري اإ

حامية احلقوق واحلرايت يف ض  اس تقالل " جان  وزير ادلوةل امللكف حبقوق الانسان حول موضوع 

 ".السلطة القضائية 

، م  تنظمي وزارة "املؤمتر ادلويل للعداةل الاول "مشاركة يف : راكش مب 8502ابري   1-0-8يوم  -

العدل واجمللس الاعىل للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ، والقاء مداخةل حول اس تقالل السلطة 

 .ابحملاس بة  القضائية وملدا ربط املسؤولية 

كت  اجلهوي لنادي قضاة مشاركة يف  التكوي  اذلي نظمه امل : مبراكش 8502-51-88يوم  -

قاض  80املغرب مبراكش برشاكة مع امجلعية الامريكية للقضاة واحملامني فرع املغرب واس تفاد منه حوايل 

 .وقاضية 

قوانني " مشاركة مبداخةل يف ندوة بلكية احلقوق بتطوان حول موضوع :  8502-51-80يوم  -

 ...".السلطة القضائية بعد س نة م  صدورها 
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 : الانشطة الاعالمية : ا اثني

 

 
 

 .8500-50-89حوار قصري مع جريدة الاخلار حول موقف الاغلبية  م  اس تقالل النيابىة العامة يوم   -

 .8500-50-05ترصحي لهربيس حول موقف الاغلبية  م  اس تقالل النيابىة العامة يوم - -

ابيق اتلجمعيات الغاء الوقفة اليت وتش بتنا هبا رمغ قرار  8500-50-50ترصحي لأنفاس بريس  حول وقفة   -

 .8500-50-50الترصحي مؤرخ  صباح يوم  –اكنت مقررة معهم  

-00الترصحي مؤرخ يف يوم  –ودمع امجلعيات احلقوقية لها  8500-50-50ترصحي لهربيس حول وقفة    -

50-8500. 

-50-00لعامة يوم حوار  مع جريدة املشع  الاس بوعية حول  موقف الاغلبية  م  اس تقالل النيابىة ا -

8500. 

ترصحي جلريدة الصباح حول العم  امجلعوي القضايئ كيف منعت مشاريع القوانيني التنظميية هذا العم  يوم  -

09-50-8500. 



21 
 

نرش هبسربيس يوم  –مقال مالمح حول اخلطوط العامة والعريضة لالنتتاسة ادلس تورية ملشاريع القضاء  -

05-00-8500. 

يت رئيس اندي قضاة املغرب ملوقع شوف تيفي حول اتجي  اعتصام القضاة ترصحي صو 8500-00-05يوم  -

 .لزتامنه مع زايرة جالةل املكل للعيون 

، نرش يف موقع " هلل وللتارخي. ....د وزير العدل  ءام يف الوقت بدل الضائع للس ي:" مقال حول موضوع  -

اكنت فكرته يه تذكري وزير العدل اباللزتامات احلقوقية امللقاة عىل عاتقه . املغرب اليوم ، ويف عدة مواقع وحصف 

 .8500-00-80نرش بتارخي  –يف ظ  املتابعات التاديبة للقضاة 

 .  8500-00-80ميية للسلطة القضائية يوم ترصحي جلريدة املساء املساء حول القوانني التنظ  -

 .8500-00-85حوار قصري مع جريدة املساء حول الوضع القضايئ الراه  بتارخي  -

قة و انيون :" جريدة املساء تنرش عنواان مرفوقا بصورة لرئيس النادي حتت عنوان :  8500-00-80يوم  -

 " .حيامكون واقع السلطة القضائية يف املغرب 

مشاركة رئيس اندي قضاة املغرب يف ملف حصفي نرش جبريدة الصباح  حول القوانني  : 50-08-8500 -

م  القانون الاسايس  90املادة " التنظميية للسلطة القضائئية ، مت اختيار عنوان لنتدخ  رئيس النادي كام ييل 

 ".للقضاة وضعت لتحوير النقاش 

، " دمقرطة احملامك " ور هبرسيس بعنوان مقال لرئيس اندي قضاة املغرب  منش:   8500-08-80يوم  -

 .مبناس بة عقد امجلعيات العامة ابحملامك

مرفوقة بترصحي وصورة " قضاة جيدلون قوانيني الرميد " جريدة الصباح عنوان حصفي :  05-08-8500 -

 .لرئيس اندي قضاة املغرب 

 :8500-س نة

 .ن ادلفع بعدم ادلس تورية حوار قصري مع جريدة املساء حول مرشوع قانو:  8500-50-80يوم  -

حوار مع جريدة الصباح حول عدة مواضيع نعهم القضاء ومهنا متابعة الاس تاذ الهيين :  8500-50-00يوم  -

. 

 .فرباير حوار شام  مع جريدة الصباح حول قضية الهيين وأ مال حامين   80-85يويم  -

 . القضائية واعتبارهاى تراجعية ترصحي لهسربيس حول القوانيني التنظميية للسلطة:  8500-58-00يوم  -

مت تنظميها "  8500القوانني اجلديدة للسلطة القضائية يف حم  دس تور " ورشة حول :  8500-50-51يوم -

 .بعد مصادقة الربملان عىل هذه القوانيني 

ترصحيات متعددة لعدة منابر اعالمية مبناس بة صدور قرار اجمللس ادلس توري حول :  8500-50-00يوم  -

 . نني التنظميية للسلطة القضائية القوا

 .القضاة واحملامني رساةل واحدة فمل الاختالف ؟: مقال منشور هبرسيس حتت عنوان :  85-50-8500 -

http://www.almaghribtoday.net/w-1459/كلام-في-الوقت-بدل-الضائع-للسيد-وزير-العدل-لله-وللتاريخ
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حوار عام لرئيس اندي قضاة املغرب عبداللطيف الشنتوف حول املشهد القضايئ املغريب مع جمةل اصداء  -

 . (يف عددها لشهر ابري )املغرب العريب 

مقال حول جبريدة الاخلار حق امللحقني القضائيني  يف الانامتء للجمعيات املهنية ، دفاعا :  50-51-8500 -

 .ع  هذه الفئة 

 .مشاركة يف برانمج صباح بالدي اذلي تبته الاداعة الوطنية ابلرابط :  00-51-8500 -

 .ادي عليةترصحي ملوقع هسربيس حول التنظمي القضايئ والتذكري مبالحظات الن:  80-51-8500 -

 .حوار قصري مع جريدة املساء حول مس تجدات التنظمي القضايئ  8500-51-89يوم  -

جبريدة الصباح حول مس تجدات  حوار مطول مع رئيس  اندي قضاة املغرب :  8500-51-05يوم  -

 .التنظمي القضايئ  

س تجدات ترصحي مصور ابلفديو ملوقع هسربيس حول ندوة العيون املتعلقة مب :  8500-50-50يوم  -

 .مرشوع قانون التنظمي القضايئ ، م  تنظمي املكت  اجلهوي للنادي ابلعيون 

تغطية هسربيس لندوة العيون املتعلقة مبس تجدات مرشوع قانون التنظمي القضايئ ، :  8500-50-50يوم  -

قالمي اجلنونية الشنتوف يدعو اىل قضاء متخصص ابال: " بعنوان كبري . م  تنظمي املكت  اجلهوي للنادي ابلعيون 

". 

انقش موضوع مرشوع اذلي قناة العيون الفضائية عىل " مع الناس" برانمج بت:  8500-50-02يوم  -

التنظمي القضايئ للمملكة مبشاركة رئيس اندي قضاة املغرب والاساتذة هشام حرضي عضو املكت  التنفيذي 

 .رئيس املكت  اجلهوي ابلعيون للنادي وهشام بوصوةل عضو اجمللس اجلهوي ابلعيون ومروان أأمالح 

تيفي حول موضوع  الندوة اليت نظمت بطنجة حول احلتامة  0ترصحي لقناة ميدي :  8500-50-80يوم  -

 .القضائية 

 

دقيقة عىل القناة الاوىل حول التعيني يف املناطق  10مشاركة بترصحيات يف برانمج  8500-50-89يوم  -

 .النائية 

ليكرتوين  مبناس بة اعداده ملف حول حرمان القضاة م  املشاركة يف ترصحي جلريدة ملوقع هرسبس الا -

 8500-59-52:ونرش يوم . الرتحش لالنتخاابت

ترصحي جلريدة العرب اللندية يوم الأحد مبناس بة اعدادها ملف حول حرمان القضاة م  املشاركة يف  -

 8500-05-58: الرتحش لالنتخاابت ونرش يوم 

حول املطالبة بتوفري مقر الئق للمجلس الأعىل  8500-05- 51الصباح يوم ترصحي رئيس النادي جلريدة  -

-50وحول نفس املوضوع ترصحي ملوقع رساةل الامة الاليكرتوين يوم   .للسلطة القضائية نرش يف الصفحة الاوىل 

05-8500. 
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تيفي مض   0ترصحي لرئيس النادي هيم مواقف النادي فامي هل عالقة ابلشأأن القضايئ عىل قناة ميدي  -

  8500-05-51الربانمج مت بته مساء يوم  -برانمج يرصد حصسةل احلكومة طيةل مخس س نوات

حول املطالبة مبشاركة القضاة يف  8500أأكتوبر 9و2حوار مع جريدة املساء يف عددها لهناية الاس بوع  -

 .الانتخاابت الترشيعية كناخلني ومنتخبني

حول حرمان القضاة  8500أأكتوبر  00و00لهناية الأس بوع   حوار مطول لرئيس النادي مع جريدة الصباح -

م  تس يري امجلعيات املهنية مبناس بة انهتاء الأج  اخملصص ملالءمة وضعية القضاة اذلي  اكنوا يتولون تس يري مجعية 

 .  انية 

نطالقة ترصحي رئيس اندي قضاة املغرب للقناة الاوىل املغربية والاداعة الوطنية مبناس بة حف  اعطاء الا -

اعامل االتفاقيات ادلولية اليت لها عالقة حبقوق الانسان أأمام "الرمسية لربانمج التعاون املتعلق بتكوي  القضاة عىل 

فرع املغرب، وقد بت –وهو برانمج جيمع ما بني  النادي وامجلعية الامريكية للقضاة واحملامني  "احملامك الوطنية 

 .الترصحي يف النرشة املسائية

هسربيس ابلصور ومهنا صور لرئيس النادي مبناس بة حف  اعطاء الانطالقة الرمسية لربانمج تغطية  -

 "اعامل االتفاقيات ادلولية اليت لها عالقة حبقوق الانسان أأمام احملامك الوطنية "التعاون املتعلق بتكوي  القضاة عىل 

 .فرع املغرب–مني وهو برانمج جيمع ما بني  النادي وامجلعية الامريكية للقضاة واحملا

تفاع  جريدة الصباح يف صفتحها الاوىل مع تدوينة رئيس النادي خبصوص التفكري يف تغيري امس وزارة  -

العدل يف ضوء املس تجدات الترشيعية والادوار اجلديدة لها مع امتانية اس تحداث وزارة العالقة مع السلطة 

 .القضائية عىل غرار وزارة العالقة مع الربملان

موضوع  8500-08-00للقناة الاوىل وهبة بريس عىل هامش ندوة املكت  ادلهجوي ابلقنيطرة يوم ترصحي  -

 ." "والنظام الداخلي للمجلس القضائي مدونة السلوك  ضوء رؤى استشرافية في: مة عمل المجلس األعلى للسلطة القضائيةَكوَح" 

يف  احلاجة اإىل تدعمي : "حول موضوع 8500-08-00مقال لرئيس النادي جبريدة الصباح ليوم  -

 .8500-08-80، كام مت نرشه جبريدة الأخلار ليوم "الاس تقالل ادلاخيل للقضاء

نرش تدوينة رئيس النادي  حول عدم احرتام بعض املسؤولني القضائيني للمقتضيات القانونية  -

 . 8500-08-85يوم   املنظمة لعم  امجلعيات العامة ابلصفحة الاوىل م  جريدة الصباح

حول اخلطأأ  8500-08-80املشاركة يف تسجي  برانمج اداعي ابالعداعة الوطنية ابلرابط يوم  -

 .مساء8500-08-05القضايئ عبارة حتقيق م  اعداد الصحفية فاطمة هيدي يداع يوم امجلعة الربعة 

براديو ميدان اف " اش كيقول القانون " مشاركة رئيس اندي قضاة املغرب يف الربانمج الاداعي  -

برفقة رئيس املكت  اجلهوي للنادي  8500-50-58حول موضوع امجلعيات العامة ابحملامك يوم االثنني  م

نبي  رحي  وعضو املرصد و س ق والنادي .محيد بلميك وأأمني اجمللس الوطين للنادي ذ.مبكناس ذ

 . ايسني خميل.ذ
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الراهنة للقضاء  مع رئيس اندي قضاة املغرب حول الوضعية 59/50/8500جريدة للمساء حوار  -

 .املغريب 

حوار مطول جلريدة الصباح حول عدد م  النقاط اليت هتم السلطة القضائية بعدد السبت  -

 .8500يناير  88-80والاحد 

ترصحي رئيس النادي جلريدة الأخلار يف عددها يوم الثالاثء حول بنان املكت  التنفيذي الصادر  -

 . 8500-50-85عق  اجامتعه يوم 

دقائق حول بينان املكت  التنفيذي الصادر عق   0النادي لراديو اصوات م   ترصحي لرئيس -

 . 8500-50-85اجامتعه يوم 

مع رئيس اندي قضاة املغرب حول  82/50/8500و80لهناية الاس بوع  جريدة للمساءحوار  -

 . 8500-50-85بيان املكت  التنفيذي ليوم 

حول املتابعات  8500-58-80ور بتارخي ترصحي رئيس اندي قضاة املغرب جلريدة الصباح املنش -

 .اليت جيرهياى وزير العدل يف ض  الفرتة الانتقالية اليت تطبع املرحةل

حول  8500-50-50ترصحي رئيس اندي قضاة املغرب جلريدة املساء والصباح املنشور بتارخي  -

 . موقفه م  املنشور املتعلق ابلتكوي  املس متر للقضاة واملرس  للمسؤولني القضائني

حول  8500-50-05ترصحي رئيس اندي قضاة املغرب جلريدة ملوقع هسربيس  املنشور بتارخي  -

 .بيان النادي خبصوص املنشور املتعلق ابلتكوي  املس متر للقضاة واملرس  للمسؤولني القضائني 

ىل جان  عدة  - مشاركة رئيس النادي يف ملف حول النجاعة القضائية نرش جبريدة الصباح اإ

 .8500-50-01خري  يوم الثالاثء فاعلني أ  

 . احلتامة القضائيةمع رئيس اندي قضاة املغرب حول  05/50/8500بوم   جريدة للمساءحوار  -

ملشاركة  رئيس اندي قضاة املغرب يف لقاء درايس نظمته  8500-51-50تغطيبة هسربيس يوم  -

الرابط  والقاء  –رابط بفندق ال 8500-51-50العصبة املغربية لدلفاع ع  حقوق الانسان ، يوم 

 .مداخةل  يف موضوع امحلاية القضائية للحقوق واحلرايت وخاصة ضامانت احملامكة العادةل

دقائق حول تنصي  اجمللس الاعىل للسلطة  0ترصحي لرئيس النادي لراديو اصوات م   -

 . 8500-51-50القضائية  يوم 

عىل للسلطة القضائية  نرش يوم ترصحي لرئيس النادي ملوقع بدلي   حول تنصي  اجمللس الا -

50-51-8500 . 
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ترصحي لرئيس النادي جلريدة الصباح  حول تنصي  اجمللس الاعىل للسلطة القضائية  نرش يوم  -

52-51-8500 . 

يف برانمج اداعي مبدينا اف م مبكناس  8500-51-05مشاركة رئيس اندي قضاة املغرب يوم  -

 ".ة تنصي  اجمللس الاعىل للسلطة القضائي"حول 

مكرر  م  قانون  52حول املادة "مواط  اليوم "مشاركة رئيس اندي قضاة املغرب يف برانمج  -

 .8500املالية لس نة 

 8500يونيو02-00حوار رئيس اندي قضاة املغرب مطول مع جريدة الصباج لهناية الاس بوع  -

 .تطرق عىل عدة قضااي هتم القضاء والقضاة

هسربيس حول نفيه تقدمي النادي الية شتاية ابملواط   ترصحي رئيس اندي قضاة املغرب ملوقع -

 .8500-50-80يوم   81وكذا موقع اجلريدة . 8500-50-82املعروف ابمس مراد الكرطويم يوم 

ترصحي رئيس اندي قضاة املغرب حول مرشوع قانون متعلق ابلنيابة العامة لراديو اصوات يوم  -

89-50-8500. 

 81ول مرشوع قانون متعلق ابلنيابة العامة ملوقع اجلريدة ترصحي لرئيس اندي قضاة املغرب ح -

 .8500-50-50يوم 

لتدوينة يف صفحة الفايس بوك الرمسية للنادي  حول ظروف الاش تغال  81نق  موقع اجلريدة  -

 .8500-50-51يوم ..ابحملمكة التجارية ابلرابط

-50-50امجلعة  حوار جريدة الصباح مض  ملف حول اجمللس الاعىل للسلطة القضائية يوم -

8500. 

 .8500-50-00ترصحي الداعة اطلنتك واصوات حول مرشوع قانون النيابة العامة يوم امخليس  -

نرش جريدة املساء يف عددها ليوم السبت ندوينة لرئيس النادي حول انهتاء قرارات التلكيف  -

 .8500-50-00وخاصة التحقيق يف عدد م  حمتامك اململكة واملشالك املرتتبة عهنا يوم السبت 

-50-02مقال لرئيس النادي حول مرشوع قانون رئاسة لنيابة العامة نرش ابملفكرة القانونية يوم  -

8500. 

مقال لرئيس النادي حول مرشوع حتمك السلطة التنفيذية يف اخلريطة القضائية م  خالل  -

 .8500-50-02مرشوع قانون التنظمي القضايئ، نرش ابملفكرة القانونية يوم 

ئيس اندي قضاة املغرب حول حماس بة النيابة العامة مض  ملف م  صفحتني جبريدة رأأي ر  -

 .8500-50-85الصباح يوم امخليس 
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-50-80ترصحي ملوقع منصات مغاربية التابع لقناة احلرة حول اس تقالل النيابة العامة ، يوم  -

8500. 

 .يابة العامةحول قانون الن  8500-50-82اس ئةل مع جريدة املساء يوم امجلعة  0حوار  -

مقال عىل قرار اجمللس ادلس توري  بشأأن ارجاع النظام ادلاخيل للمجلس الاعىل للسلطة /تعليق -

 .8500-50-05القضائية ، منشور هبسربيس يوم الأحد 

ترصحي جلريدة الصباح حول قرار احملمكة ادلس تورية القايض برفض البت يف النظام ادلخيل  -

 .8500-50-00ىل  حالته ، جبريدة الصباح للمجلس الاعىل للسلطة القضائية ع

 
 ...صورة م  احدى احلوارات  -

عىل الاداعة الوطنية حول " خن  صاعدة "مشاركة يف برانمج :  8500-05-09يوم  -

 .مس تجدات الساحة القضائية 

مقال لرئيس النادي حول انتقاد الرشوط اليت وضعها اجمللس الاعىل سق لتويل املسؤولية  -

 .8500-05-80 ابملفكرة القانونية يوم القضائية ، نرش

ترصحي لهسربيس حول انتقاد الرشوط اليت وضعها اجمللس الاعىل سق لتويل املسؤولية  -

 .8500-05-50القضائية ، يوم 

 .أأس ئةل  50حوار قصري مع جريدة املساء يف اطار فقرة :  8500-00-00يوم  -

اس تقالل النيابة العامة ومس تجدات الساحة ترصحي ملوقع منصات مغاربية التابع لقناة احلرة حول  -

 .8500-00-02القضائية  ، نرش يوم
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ترصحي لقناة الغد الفضائية حول اس تقالل النيابة العامة مت بته يف نرشها :  8500-00-80يوم  -

 .املغربية ملساء نفس اليوم 

ية م  اذلي يداع عىل الامواج الوطن " هنا طنجة"يف برانمج مشاركة  :  8500-00-81يوم  -

نظمها املكت  اجلهوي لنادي يف افق الندوة اليت ... " عالمالقضاء والا" اداعة طنجة حول موضوع 

 .8500-00- 81قضاة املغرب بطنجة برشاكة مع املركز املتوسطي لالعالم يوم امجلعة 

نرش . رؤى استرشافية :مقال لرئيس اندي قضاة املغرب حول أ فاق اس تقالل النيابة العامة  -

 .8500-00-81يدة الاخلار يف عددها ليوم جبدر 

خطوة اس تقالل القضاة يف : مقال لرئيس النادي نرش مبوقع صدى التابعة ملركز اكرجني حول  -

 . 8500-00-82املغرب بتارخي 

ترصحي لواكةل املغرب العريب لالنباء والقناة الاوىل ومجموعة م  املنابر :  8500-08-81يوم  -

-80اذلي عقدت يوم السبت ...." ترش يد العم  القضايئ "ي قضاة املغرب الاعالمية حول ندوة  اند

08-8500. 

يت يف حول تنفيذ  0يف قناة ميدي " مثري للجدل " مشاركة يف برانمج :  8500-08-80يوم  -

 .الاحتام 

مشاركة يف برانمج الناقد عىل قناة دوزمي اذلي سلط الضوء عىل جمةل :  8500-08-09يوم  -

 .غرب  يف عددها الاول اندي قضاة امل

 : 8502س نة 

نرش  –مقال حول منشور لرئيس النيابة العامة موجه لقضاة العضاهئا :  8502-50-51يوم  -

 .ابملفكرة القانونية 

 .0عىل قناة ميدي "ساعة لالقناع "مشاركة يف برانمج :  8502-50-50يوم  -

رب  ، نرش مبوقع املفكرة مقال حول اخلريطية القضائية اجلديدة ابملغ:  8502-50-52يوم  -

 .القانونية 

لقاء يف برانمج  ابداعة طنجة عىل هامس ندوة اس تقالل النيابة العامة اىل :  8502-58-88يوم  -

 أأي  ؟ 

، حول مس تجدات الساحة القضائية ومت  8502-58-50حوار مع جريدة الصباح مطول يوم  -

 .الرتكزي عىل مؤسسة املفتش ية العامة للشؤون القضائية 
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 8502-58-52مقال حول مرشوع قانون اجمللس الوطين حلقوق الانسان ، نرش هبسربيس يوم  -

 .دفاعا ع  مثثيلية للقضاة خمتارة بطريقة تضم  املساواة والكفاءة 

 يوم  -

بيت يوم . عىل قناة العيون حول موضوع اصالح العداةل " للك الناس " مشاركة يف برانمج  -

80-50-8502. 

خن  صاعدة عىل الاداعة الوطين  بت م  اداعة مراكش عىل هامش املؤمتر مشاركة يف برانمج  -

 .ادلويل للعداةل 

 
 

.....صورة من احدى اللقاءات االداعية   
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 : الفقرة الثانية

 جمللس الوطيننشاط ا 

 .لنادي قضاة املغرب 
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عية، و احملدد يعترب اجمللس الوطين لنادي قضاة املغرب اثين أأعىل هيئة تقريرة لهذه امجل 

م  رئيس النادي   ، وهو مكونللتوهجات العامة لعم  هذه امجلعية -بعد امجلع العام–الأسايس 

و انئبه ؛ و ابيق اعضاء املكت  التنفيذي، رؤساء املتات  اجلهوية، اإىل جان  أأعضاء ميثلون 

 .عرشة يف املائة م  أأعضاء امجلع العام احلارضي 

ابلعم  ادلؤوب واملس متر م  أأج  تزني  ة ه الواليذهل خالاجمللس متزي نشاط وقد  

ملادئ امجلعية وادلفاع عهنا عرب خمتلف احملطات، وال أأدل عىل ذكل م  احلرص عىل الانعقاد 

 .  ادلوري للمجلس الوطين

انعقدت أأول دورة للمجلس الوطين لنادي قضاة املغرب خالل هذه الوالية 

النتخاب الهيالك املكونة للمجلس الوطين، مبا يف  اجامتعها خصصحيث  00/05/8500بتارخي

اذلي اس ندت  امته للأس تاذ نبي  رحي ، املستشار مبحمكة  ذكل منص  أأمني للمجلس

الاس تئناف مبكناس، ومنص  مقرر اجمللس اذلي أأسنتدت  امته للأس تاذ عبد العزيز 

 ان اجمللس، البوزكراوي، القايض ابحملمكة الابتدائية بتاوانت، فضال ع  ابيق جل

وقد شهدت ادلورة الأوىل للمجلس الوطين، وضع الأخري لعدد م  التصورات العامة 

مواكبة مناقشة اإن عىل مس توى املؤطرة لعم  اجلهاز التنفيذي للنادي خالل املرحةل املقلةل، 

حقوق ، أأو عىل مس توى ادلفاع ع  الربملان ملشاريع القوانني التنظميية املتعلقة ابلسلطة القضائية
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اخلدمات اليت تقد اا املؤسسة  القضاة حضااي التقيمي السليب للمسؤوليني القضائيني، وكذا وضعية

 .ل الاجامتعية لقضاة وموظفي العدلاحملمدية للأعام

00/05/8500 

 

وقد أأعق  اجامتع اجمللس الوطين لنادي قضاة املغرب يف دورته الأوىل اإصدار البيان 

 :التايل 

 لوطين لنادي قضاة املغرببيان اجمللس ا" 

دورته  00/05/8500اإن اجمللس الوطين لنادي قضاة املغرب وهو يعقد يومه السبت 

ذ يتوجه  العادية الأوىل ابلرابط لتدارس عدد م  النقاط اليت تدخ  يف مصمي اختصاصه، واإ

وم  بداية بعبارات الشكر و االإمتنان لأعضاء امجلع العام اذلي  وضعوا ثقهتم يف أأعضائه، 
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منطلق املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم و الأمانة اليت تطوق أأعناقهم يؤكدون اخنراطهم اللكي يف 

ادلفاع ع  أأهداف النادي و التقيد مببادئه يف أأفق التأأسيس لسلطة قضائية مس تقةل يف 

و  قراراهتا، فاعةل يف حميطها، و بعد املصادقة عىل جدول الأعامل طبقا للقانون الأسايس للنادي

انتخاب الأمني العام للمجلس ومقرره و اللجان املنبثقة عنه ، وبعد النقاش اجلاد واملسؤول 

حول نقاط جدول الاعامل ، وخاصة مهنا ما تعلق مبواكبة مناقشة الربملان ملشاريع القوانني 

للأعامل التنظميية املتعلقة ابلسلطة القضائية وكذا تقيمي اخلدمات اليت تقد اا املؤسسة احملمدية 

نه يؤكد  الاجامتعية لقضاة وموظفي العدل ووضعية القضاة حضااي تقيمي املسؤوليني القضائيني ، فاإ

  :عىل ماييل

  :فامي يتعلق مبشاريع القوانني التنظميية املتعلقة ابلسلطة القضائية: أأوال

ع  يؤكد اس مترارية اندي قضاة املغرب كجمعية  انية مواطنة يف ادلفاع املس متيت  ( 1

اس تقاللية السلطة القضائية و كرامة أأعضاهئا و يف الاضطالع بأأدواره اكمةل يف هذا اجلان  

طار نظام أأسايس واحض م  حيث املبادئ  ابس تعامل مجيع الوسائ ، طاملا أأنه يش تغ  يف اإ

والأهداف وذكل ابلرمغ م  التضييقات والهتديدات اليت يتعرض لها، والغياب املالحظ لبايق 

جملمتع املدين اليت مل تواك  النقاشات ادلائرة هبذا اخلصوص ابلفعالية املطلوبة جتس يدا مكوانت ا

 للصفة اجملمتعية للشأأن القضايئ
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جيدد رفضه ملشاريع القوانني التنظميية املرتبطة ابلسلطة القضائية كام يه مطروحة  ( 2

العمق مفهوم اس تقاللية للنقاش الان نظرا ملا تتضمنه م  تراجعات خطرية ومقتضيات هتدم يف 

هاته السلطة وجتع  مسأأةل التأأسيس لها مفتوحة عىل أأفق جمهول ضدا عىل روح ادلس تور 

رادة الشع  املغريب اذلي أأراد لهاته السلطة ان  واخلط  امللكية املتوالية واملواثيق ادلولية واإ

 .بشلك فعالتكون مس تقةل اس تقالال فعليا وحقيقيا حىت تكون ضامنة للحقوق و احلرايت 

ويف سبي  ذكل فان اندي قضاة املغرب يؤكد عىل أأنه مس متر يف ادلفاع ع  مشاريع 

قوانني ضامنة لسلطة قضائية حقيقة كام أأكد علهيا مرارا م  خالل مذكراته وتصوراته اليت 

طرحت للرأأي العام وتقدم هبا للسلطة احلكومية وخملتلف الفرق الربملانية و خمتلف فعاليات 

ع املدين و احلقويق، وهبذا الصدد يعمل النادي الرأأي العام أأنه سيس متر يف سلوك مجيع اجملمت

 : الس ب  ومهنا

مراسةل اللجان الربملانية داخ  لك م  جملس النواب وجملس املستشاري  لوضعهم  ( أأ 

  أأمام مسؤولياهتم التارخيية

 ادلفاع ع  مراسةل اجمللس الأعىل للقضاء حلثه عىل القيام بدوره ادلس توري يف( ب

ضامانت القضاة واس تقالليهتم، ابلنظر لغيابه الغري  وغري املربر ع  النقاشات ادلائرة خبصوص 

  .8500القوانني التنظميية منذ أأن بدأأ النقاش حولها بعد التصويت عىل دس تور 
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مراسةل املقررة الأممية اخلاصة ابس تقالل القضاء الإحاطهتا علام ابلرتاجعات املسجةل يف ( ج

  .هذا اجلان 

وأأنه ل  يتواىن يف خوض مجيع الأشتال الاحتجاجية الغري مس بوقة املقررة يف اجامتعات اجمللس 

الوطين سابقا، أأو حاليا مبا فهيا تنفيذ اعتصام اجمللس الوطين بتام  أأعضائه يف مقر النادي يف 

لتطورات  القري  العاج ، ويفوض للمكت  التنفيذي صالحية اختاذ الشلك املناس  تبعا

 .امللف

تقيمي اخلدمات اليت تقد اا املؤسسة احملمدية للأعامل الاجامتعية لقضاة وموظفي : اثنيا 

 :العدل

يعرب ع  امتعاضه الشديد و عدم رضاه املطلق ع  خدمات املؤسسة احملمدية للأعامل  (1

علها غري قادرة متاما الاجامتعية املطبوعة ابالرجتالية واملزاجية وانعدام الشفافية، اليشء اذلي ج 

 عىل الاس تجابة حلاجيات القضاة مكنخرطني فهيا، ويف هذا

الصدد تقرر تفويض جلنة الشؤون الاجامتعية ابجمللس دلراسة هذا امللف م  مجيع جوانبه 

القانونية وحبث احللول املمكنة ومهنا الانسحاب مهنا عند الاقتضاء، وتقدمي تصوراهتا للمجلس 

 .اقصد املصادقة علهي

يعمل الرأأي العام القضايئ أأنه تبىن قرار انشاء صندوق للتضام ، ومت تلكيف جلنيت  (2

عداد مرشوع متتام  هبذا اخلصوص  .الشؤون القانونية والاجامتعية ابإ
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 :فامي خيص وضعية القضاة حضااي تقيمي املسؤوليني القضائيني: اثلثا

ع السادة القاضيات والقضاة حضااي يؤكد اجمللس الوطين لنادي قضاة تضامنه املطلق م (5

التنقيط التعسفي ويف هذا الاطار يفوض املكت  التنفيذي ملراسةل اجمللس الأعىل للقضاء 

  بشأأن احلاالت املعروضة أأو اليت س تعرض عليه اس تقلاال والبحث ع  اكفة التدابري النصافهم

 عاش اندي قضاة املغرب

 "اجمللس الوطين لنادي قضاة املغرب

، انعقدت ادلورة الثانية للمجلس الوطين لنادي قضاة املغرب 09/58/8500خي وبتار

حيث خصصت ملواكبة مع  اجمللس الأعىل للقضاء، و التضام  مع الزميلني الأس تاذ محمد الهيين 

 والأس تاذة أ مال حامين، اإىل جان  مواكبة مسار القوانني التنظميية املتعلقة ابلسلطة القضائية،

 8500فرباير  09
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 :وقد صدر ع  اجمللس الوطين عق  هذا الاجامتع البيان التايل  

 .بيان اجمللس الوطين لنادي قضاة املغرب" 

ن اجمللس الوطين لنادي قضاة املغرب وهو يعقد دورته الثانية يومه اجلعمة     فرباير  09اإ

جمللس الأعىل ابلرابط، مس تحرضا الظرفية اليت يعرفها املشهد القضايئ يف ظ  نتاجئ ا 8500

"  السلطة القضائية" للقضاء يف دورته الأخرية وكذا بعد املصادقة عىل القوانني ذات الصةل ب

وما عرفته م  تراجعات مهت مجموعة م  املكتس بات اليت أأقرت مبوج  دس تور اململكة لس نة 

طار اس مترارية اندي قضاة املغرب يف الاضطالع بأأدواره اكمةل يف ادلفاع8500  ، ويف اإ

املس متيت ع  اس تقاللية السلطة القضائية وجتس يد قمي التضام  بني أأعضاهئا وحتقيق أأهدافه 

املرشوعة املضمنة بصل  نظامه الأسايس يف مادته الرابعة، وبعد النقاش اجلاد واملسؤول حول 

 :جدول الأعامل واملصادقة عليه قرر اإصدار البيان ال يت

 .عىل للقضاءخبصوص تقيمي نتاجئ اجمللس الأ : أأوال  

جيدد اجمللس الوطين لنادي قضاة املغرب التأأكيد عىل مواقفه السابقة م  عدم (   0

دس تورية البت يف املتابعات التأأديبية م  طرف اجمللس الأعىل للقضاء يف هذه املرحةل 

الانتقالية ويستنكر اس مترار هذه املؤسسة يف خرق الضامانت ادلس تورية اخملوةل للقضاة موضوع 

دارية ال  اكإحدى الضامانت تأأدي  خاصة فامي يتعلق حبقهم يف الطع  أأمام أأعىل هجة قضائية اإ

وحيم  وزير العدل و احلرايت وأأعضاء اجمللس الأعىل للقضاء مسؤولية هذا  للمحامكة العادةل

 .اخلرق ادلس توري ونتاجئه



36 
 

دة س تة أأشهر يعترب أأن اختاذ عقوبة عزل القايض الهيين وعقوبة االإقصاء ع  العم  مل( 8

مع النق  يف حق القاضية أ مال حامين بسب  التعبري ع  أ راهئام يف قضااي ذات ارتباط ابلشأأن 

قلار للمكتس بات ادلس تورية،وهتدف ابلأساس الإستات أأصوات  القضايئ احملض هو مبثابة اإ

طار الثوابت الوطنية ويف احرتام الس تقاللية املؤسسات  .القضاة املنادية ابالإصالح يف اإ

يؤكد مواقفه السابقة خبصوص غياب معايري واحضة وشفافة م  قل  اجمللس الأعىل ( 0

س ناد مناص  املسؤولية القضائية معتربا معظم التغريات احلاصةل يف هذه ادلورة  للقضاء يف اإ

مبثابة اس مترار لس ياسة زحزحة مواقع املسؤولني القضائيني م  دائرة اإىل أأخرى دون تغيري 

ي طال  به جالةل املكل حيامن دعا اجمللس الاعىل للقضاء لعقد دورة خاصة حقيقي ابلشلك اذل

 .لتعني املسؤولني القضائيني القادري  عىل تزني  خطاب الاصالح 

فامي خيص التعام  مع طلبات انتقال الس يدات والسادة القضاة فاإن  اجمللس الوطين ( 1

اجلان  مما نتج عنه قةل عدد لنادي قضاة املغرب ومع تسجيهل التحس  النس يب يف هذا 

نه قد جس  بعض التظلامت م  قلي  حاةل ابحملمكة الابتدائية بس يدي  التظلامت اليت تلقاها فاإ

قامس مل يس تج  لطلهبا يف الانتقال رمغ توفرها عىل الأقدمية املطلوبة ورمغ اس تقطاب املدينة 

 .  املراد الانتقال الهيا لعدة قضاة 

 .مع الزميلني محمد الهيين وأ مال حامين خبصوص التضام : اثنيا 

تكريسا لروح التضام  اليت أأسس علهيا اندي قضاة املغرب قام أأعضاء اجمللس بزايرة ( 0

للأس تاذ محمد الهيين مبزنهل عربوا م  خاللها ع  دمعهم وامتناهنم ملواقفه املرشفة وتضحياته يف 
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االهتا املشهود هلم ابلكفاءة و الزناهة و كأحد رج سبي  ادلفاع ع  اس تقاللية السلطة القضائية 

الاس تقامة ملدة تقارب الس بعة عرش س نة بتفان و نكران لذلات، مؤكذي  هل ع  اس مترار 

النادي يف متابعة حالته ماداي ومعنواي مبا يف ذكل حقه يف ممارسة امله  القانونية املناس بة لكفاءته 

 .الكلرية 

الزميلني وأأقر مجموعة م  التدابري ال نية تفعيال لهذا انقش اجمللس أ ليات التضام  مع (  8

املبدأأ يف أأفق اإحداث صندوق التتاف  بعد دراسة الورقة املقدمة م  طرف جلنة الشؤون 

الاجامتعية والتضام ،وقد عهد للمتات  اجلهوية بأأجرأأة هذه التدابري ابلتنس يق مع جلنة خمتلطة 

 .شلكت لهذا الغرض

 . التنظميية املتعلقة ابلسلطة القضائيةخبصوص القوانني: اثلثا 

ابلسلطة " القوانني التنظميية املرتبطة لبعض املقتضيات اليت تضمنهتا جيدد رفضه 

نظرا ملا عرفته م  تراجعات سلبية ونقاط هتدم يف العمق مفهوم اس تقاللية هاته " القضائية

د مع روح ادلس تور السلطة وجتع  مسأأةل التأأسيس لها مفتوحة عىل أأفق جمهول يف تضا

واخلط  امللكية السامية املتوالية اليت شلكت منطلقا لالإصالح وفقا لرؤية واحضة وفعاةل ويؤكد 

طار احرتامه للمؤسسات عىل دور اجمللس ادلس توري يف هذه املرحةل  .يف اإ

ويعترب يف الاخري أأن اندي قضاة املغرب قام بدوره يف هذا اجلان  وأأخىل مسؤوليته   

ة كجمعية  انية مواطنة جتع  م  أأمه أأهدافها ادلفاع ع  اس تقالل السلطة القضائية التارخيي

واسرتشادا بأأفض  التجارب املعمول هبا دوليا،وأأنه يف مجيع  8500وفق منطلقات دس تور 
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الأحوال مس متر يف أأداء الرساةل امللقاة عىل عاتقه يف هذا الباب ول  يفرت م  املطالبة بذكل 

ميانه املطلق بدور امجلعيات  حىت مع خروج هذه القوانني التنظميية  اإىل حزي الوجود يف اطار اإ

املهنية واملدنية واحلقوقية اليت جي  أأن تعرب بصدق عام خيدم مصاحل البالد العليا حتت قيادة 

 ". جالةل املكل الضام  الس تقالل القضاء

 اثلثة عقد اجمللس الوطين لنادي قضاة املغرب دورة 0/08/8500وبتارخي 

 

 

لوضع التصورات العامة بشأأن مدونة السلوك القضايئ  اجامتع هذه ادلورة خصص وقد

والنظام ادلاخيل للمجلس الأعىل للسلطة القضائية، اإىل جان  مناقشة موضوع املناشري و 
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ادلورايت الصادرة ع  وزارة العدل و احلرايت، املؤثرة يف اس تقالل السلطة القضائية، وتتلع 

 قاد امجلعيات العامة ابحملامك، ظروف انع

 :وقد صدر ع  اجمللس الوطين عق  هذا الاجامتع البيان التايل 

 .بيان اجمللس الوطين لنادي قضاة املغرب" 

دجنرب  50اإن اجمللس الوطين لنادي قضاة املغرب وهو يعقد دورته العادية يومه السبت 

مي اختصاصه، وم  منطلق ابلرابط، لتدارس عدد م  النقاط اليت تدخ  يف مص 8500

طار اس مترارية اندي قضاة املغرب يف الاضطالع بأأدواره  املسؤولية امللقاة عىل عاتقه، ويف اإ

اكمةل يف ادلفاع ع  اس تقاللية السلطة القضائية و ع  احلقوق املرشوعة للقضاة، وبعد التعبري 

ومناقشاهتم اجلادة ع  اعزتازه ابحلضور الكثيف وغري املس بوق للأعضاء اجمللس الوطين 

 :واملسؤوةل حول النقاط املصادق علهيا جبدول الأعامل، قرر اإصدار البيان التايل

 : خبصوص امجلعيات العامة للمحامك: أأوال 

يؤكد اندي قضاة املغرب عىل أأمهية ادلور اذلي تلعبه امجلعيات العامة ك لية دميقراطية يف 

اربة تشاركية ابلشلك اذلي يكف  حتسني وتطوير توزيع وترصيف الأشغال داخ  احملامك وفق مق

أأداء مرفق العداةل خدمة للوط  و املواطنني، و هو م  هذا املنطلق يشدد عىل رضورة احرتام 

املسؤولني القضائيني للضوابط املؤطرة لعم  هذه املؤسسة، م  خالل اإرشاك اكفة القضاة 

 للمحامك عوض الاس تئثار بسلطة اختاذ والأخذ مبقرتحاهتم وأ راهئم بشأأن تدبري الوضع ادلاخيل
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فراغ امجلعيات العامة م  حمتواها و خرق مقتضيات التنظمي القضايئ للمملكة واملرسوم  القرار واإ

 .املنظم للجمعيات العامة

كام ينله اندي قضاة املغرب اإىل خطورة التدخ  يف توزيع الأشغال داخ  امجلعيات العامة 

م  داخ  اجلسم القضايئ أأو خارجه، ملا يشلكه ذكل م   للمحامك م  أأي هجة اكنت سواء

 .مساس خطري ابس تقالل القضاة

بالغ أأهجزة النادي جبميع  و هبذا اخلصوص يدعو اندي قضاة املغرب اكفة القضاة اإىل اإ

اخلروقات اليت يمت رصدها بشأأن سري أأشغال امجلعيات العامة للمحامك وفق أ لية س يعم  املكت  

 .ا يف قري  الأايمالتنفيذي عىل نرشه

 :خبصوص بعض املناشري و املراسالت الصادرة ع  وزارة العدل و احلرايت: اثنيا

يعترب اندي قضاة املغرب أأن ما تضمنته بعض املراسالت و املناشري الصادرة ع  وزارة 

العدل و احلرايت، يشلك مسا ابس تقاللية القضاة وحماوةل لفرض الامر الواقع يف أ خر 

مغرة انتظار امجليع لتنصي  مؤسسة اجمللس الاعىل للسلطة القضائية اليت ينلغي  اللحظات ويف

أأن تكون لها اللكمة يف املناقشة والتقرير بشان العديد م  املواضيع املتعلقة بتكل املناشري، 

سواء تعلق الأمر ابملناشري و الكت  املتعلقة بتحديد أ جال افرتاضية للبت يف القضااي، أأو تكل 

 .قة بأ لية اختاذ قرارات الاعتقال م  قل  قضاة النيابة العامة أأو تكل املتعلقة ابلتقيمياملتعل
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و هو هبذا الصدد يعترب أأن ما جاء يف كتاب الس يد املفتش العام لوزارة العدل و 

، م  ربط لتقيمي القضاة مبؤرش قياس 50/00/8500بتارخي  0505/0احلرايت حتت عدد 

، يشلك تدخال خطريا يف مع  االإدارة القضائية، و توجهيا رصحيا نس بة ارتفاع تصفية القضااي

للمسؤولني القضائيني قصد الضغط عىل القضاة للبت يف القضااي ولو دون احرتام للقواعد 

املتعلق بتنقيط القضاة  0900-08-80املسطرية املؤطرة لسري القضااي وخمالفة رصحية ملرسوم 

عايري اليت أ  ى هبا منشور وزارة العدل ضاراب يف العمق ملدأأ عىل علته اذلي مل حيدد مث  هذه امل

، يف الوقت "ملدأأ الرشعية "رضورة معرفة ضوابط التقيمي بشلك قليل حىت يمت العم  وفقها 

اذلي اكن م  الأوىل عىل وزارة العدل و احلرايت البحث ع  احللول القانونية لتجاوز العراقي  

 يتعلق مبشلك التبلي ، وظروف الاش تغال املزرية و اليت تطبع سري القضااي خاصة فامي

اخلصاص الكلري اذلي تعاين منه بعض احملامك وخاصة عىل مس توى الاس تئناف فضال ع  أأن 

 .املفتش العام هل اختصاصات اخرى وجي  ان يض  بعيدا ع  هذه املواضيع

رة العدل و احلرايت كام يعترب اندي قضاة املغرب أأن ما تضمنته ادلورية املشرتكة بني وزا

و وزارة ادلاخلية و وزارة الشؤون اخلارجية و التعاون و الوزارة امللكفة ابملغاربة املقميني يف 

، م  توجيه رصحي للسادة 008حتت عدد  05/52/8500اخلارج وشؤون الهجرة، املؤرخة يف 

ع  احملامك الأجنبية  القضاة ابعامتد واقعة الطالق املنصوص علهيا يف الأحتام الهنائية الصادرة

ابلطالق دون احلاجة اإىل تلكيف املغاربة املقميني ابخلارج بتذييلها ابلصيغة التنفيذية، يشلك 
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تدخال خطريا يف اس تقالل السلطة القضائية، و اليت يبقى لها وحدها دون سواها تقيمي القمية 

 .القانونية للواثئق املدىل هبا أأمام احملامك

 :اس تقالل القضاةخبصوص حامية : اثلثا

يسج  اندي قضاة املغرب بلك أأسف كرثة احلوادث املاسة هبيبة القضاء ووقاره، م  

 -خاصة بعض املنتس بني لهيئات ادلفاع  -خالل قيام عدد م  املتدخلني يف قطاع العدل 

ببعض الترصفات داخ  قاعات اجللسات ابلشلك اذلي ميس هبيبة القضاء ووقاره، هذه 

يكون الهدف م  وراهئا يف غال  الأحيان حماوةل التأأثري يف اس تقالل القضاة الترصفات اليت 

عند البت يف بعض القضااي، و هو هبذه املناس بة يشدد عىل رضورة حتم  بعض املسؤولني 

القضائيني جبهاز النيابة العامة ملسؤوليهتم يف تطبيق القانون عوض اختيار أ لية الصمت املربر 

ر ، ويدعو اكفة الهيئات الرمسية املمثةل مجليع املتدخلني يف قطاع العداةل للعجز ع  اختاذ القرا

اإىل معاجلة املشالك اليت ال ترتبط مبخالفة القانون بطريق احلوار اجلاد ورضورة جع  مصلحة 

 .املتقايض فوق لك اعتبار أ خر

 : خبصوص مقر اجمللس الأعىل للسلطة القضائية: رابعا 

تأأكيده م  كون املقر اخملصص للمجلس الأعىل للسلطة القضائية جيدد اندي قضاة املغرب 

ال يليق ابملتانة ادلس تورية لهذا اجلهاز اذلي يرتأأسه جالةل املكل، وهو هبذا الصدد يطال  
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عادة النظر يف هذا املقر، وتوفري مقر الئق مبتانة السلطة القضائية وفق  املصاحل اخملتصة ابإ

 .تور ورخسها جالةل املكل يف أأكرث م  خطابالكيفية اليت أأرادها لها ادلس  

خبصوص تصورات اندي قضاة املغرب حول مدونة السلوك القضايئ و النظام : خامسا 

 .ادلاخيل للمجلس الأعىل للسلطة القضائية

مياان منه ابلأمهية البالغة اليت تكتس هيا مدونة السلوك القضايئ و كذا النظام ادلاخيل  اإ

طار مسامهته الفعاةل يف وضع مقرتحات للمجلس الأعىل للسلطة ا لقضائية املرتق  س هنام، و يف اإ

نه قد تقرر تلكيف  معلية و جادة لتجويد الرتسانة القانونية املنظمة لعم  السلطة القضائية، فاإ

عداد أأرضية أأولية حول مدونة  جلنة منبثقة ع  اجمللس الوطين لنادي قضاة املغرب قصد اإ

عداد مذكرة السلوك القضايئ و النظام ا دلاخيل للمجلس الأعىل للسلطة القضائية، يف أأفق اإ

تفصيةل بأأمه مقرتحات اندي قضاة املغرب هبذا اخلصوص سيمت رفعها لللمجلس الأعىل للسلطة 

 . القضائية بعد تنصيبه ونرشها للرأأي العام

عداد تصورات هتم حتيني امللف  كام تقرر تلكيف جلنة منبثقة ع  نفس اجمللس قصد اإ

 . طليب للجمعية املهنية لنادي قضاة املغربامل

و يف الأخري فاإن اندي قضاة املغرب يدعو اكفة أأعضائه اإىل الالتفاف حول اإطارمه، 

والتحيل ابلثبات والصمود الالزمني يف سبي  ادلفاع ع  اس تقالل السلطة القضائية والسري 

 .عىل درب االإصالح املنشود
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 عاش اندي قضاة املغرب

 "يناجمللس الوط

خصصت هذه ادلورة أأساسا عقد اجمللس الوطين دورة عادية  00/05/8500بتارخي و 

 للمناقشة واملصادقة عىل التصورات العامة للنادي بشان مدونة الأخالقيات القضائية، ومناقشة

موضوع تشكي  مؤسسات السلطة القضائية ومواكبة أأشغالها، و كذا موضوع توفري امحلاية 

هم ملها ام ابحملامك، وموضوع التعويضات املمنوحة للقضاة مبناس بة قيا ام بأأعباء للقضاة أأثناء ممارس 

 ،اإضافية عىل معلهم الأصيل اكدلميومة والانتداب و اام املسؤولية القضائية

00/05/8500 

 

 بيان اجمللس الوطين لنادي قضاة املغرب" 
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اجامتعه العادي  00/05/8500عقد اجمللس الوطين لنادي قضاة املغرب يومه امجلعة 

طار واليته احلالية قصد تدارس مجموعة م  القضااي اليت تدخ  يف صل  اهامتماته،  الرابع يف اإ

ومسايرة منه للمس تجدات اليت يعرفها املشهد القضايئ املغريب والس امي ما تعلق منه بتشكي  

 .مؤسسات السلطة القضائية ومواكبة معلها

ادقة علهيا، والتداول بشأأهنا وفق أ ليات التس يري وبعد عرض نقاط جدول الأعامل واملص

 :ادلميقراطي املعمتدة، تقرر اإصدار البالغ التايل

 :فامي خيص تشكي  مؤسسات السلطة القضائية ومواكبة أأشغالها : أأوال

 : اجمللس الاعىل للسلطة القضائية - أأ 

قضائية منذ اإن اجمللس الوطين وبعد مناقشة مس تفيضة لعم  اجمللس الأعىل للسلطة ال

اإىل ال ن، و اس تحضارا منه حلجم  8500-51-50تنصيبه م  طرف جالةل املكل يوم 

نه يسج  بعض املالحظات بشأأن  االإكراهات اليت يواهجها، خاصة عىل مس توى قةل املوارد، فاإ

مع  اجمللس خالل هذه املرحةل اليت تعترب مرحةل تأأسيس ية لطريقة تعاطيه مع حميطه و مع 

 : التنظميية اخلاصة ابلسلطة القضائية، وم  هذه املالحظات ما ييل تزني  النصوص

 .ضعف املقاربة التشاركية مع امجلعيات املهنية للقضاة -
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الحظ اندي قضاة املغرب، التوجه الواحض للمجلس الأعىل للسلطة القضائية يف عدد م  

 فرض القانون وجوب احملطات حنو اإضعاف املقاربة التشاركية مع امجلعيات املهنية حىت فامي

عداد النظام ادلاخيل للمجلس اذلي مت  استشارهتا بشأأنه، وقد بدا الأمر واحضا خالل مرحةل اإ

يف رسية اتمة جعلت امجلعيات والقضاة املعنيني به أأساسا يتوصلون به م  طرف هجات أأخرى 

كجمعية  انية قصد التعليق عليه، وعىل الرمغ م  ذكل ابدر اندي قضاة املغرب تفعيال دلوره 

مواطنة اإىل وضع مذكرة مفصةل تضمنت تصوره خبصوص النظام ادلاخيل، وما قي  ع  مرحةل 

عداد مدونة الأخالقيات القضائية اليت اكتفى  عداد النظام ادلاخيل للمجلس ينطبق عىل مرحةل اإ اإ

دالء بتصوراهتم ، واحل 00اجمللس بشأأهنا مبراسةل امجلعيات ماحنا اإايمه أأج   ال أأن هذا يوما لالإ

رشاك القضاة  املوضوع يقتيض م  اجمللس استشارة حقيقية تقوم عىل احلضورية واملناقشة ب  واإ

بشلك ملارش عرب هيالكهم امجلعوية، وهو الأمر اذلي يقتيض أأخذ الوقت التايف وعدم الترسع، 

ون س امي وأأن املوضوع جديد يف املغرب وحيتاج اإىل خطوات مدروسة، وهو ما اس توعبه القان

املتعلق ابجمللس الأعىل للسلطة القضائية حيامن مل يضع أأجال حمددا  00-055التنظميي رمق 

عداد نرشة التقيمي اليت مل تأأت  للمجلس الإعداد هذه املدونة، ونفس الأمر ينطبق أأيضا عىل اإ

قرارها عدادها املقاربة التشاركية مع امجلعيات املهنية قل  اإ  جبديد يذكر، وغُيبت يف اإ

  اجلان  التواصيل للمجلس ضعف -
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جس  اندي قضاة املغرب ضعف اجلان  التواصيل للمجلس يف العديد م  القرارات اليت 

مما ترك معلية التواص  مع الرأأي العام لوزارة العدل  -قضية توقيف قاض منوذجا -اختدها

ان وحدها، وقرارات المتديدات اذلي اختذها اجمللس يف حق عدد كبري م  القضاة دون بي

اإخلاري يوحض العملية وس ياقاهتا ومعايريها، وكذا اختيار قضاة للعم  كقضاة للتوثيق 

ابلقنصليات املغربية ابخلارج ، ويأأم  النادي أأن يكون اإطالق اجمللس ملوقعه الالكرتوين اجلديد 

 .بداية لتجاوز هذا االإشتال

 .املسؤولية القضائية اعامتد رشوط غري قانونية مبناس بة فتح ابب الرتحش لتقدل مناص  -

يسج  اندي قضاة املغرب وابس تغراب قرار اجمللس الأعىل للسلطة القضائية بشأأن فتح ابب 

الرتحش لبعض مناص  املسؤولية القضائية الشاغرة ، م  حيث وضعه لرشوط ختالف القانون 

ناص  التنظميي وترضب ملدأأ تتافؤ الفرص واملساواة ، وبيان ذكل فامي اس تلزمه للرتحش مل 

ذ اشرتط اجمللس  املسؤولية الشاغرة م  أأقدمية تفوق ما نص عليه القانون التنظميي نفسه، اإ

، وعىل سبي  توضيح خمالفة اجمللس للقانون يف هذا االإطار 02س نة و 08أأقدمية ترتاوح ما بني 

س نة جملرد الرتحش س يجع  م  القايض املرحش يف  08يعترب اجمللس الوطين أأن اشرتاط أأقدمية 

احلاالت العادية مرتبا يف ادلرجة الأوىل وليس الثانية و نفس الأمر ابلنس بة لبايق س نوات 

الأقدمية املتطلبة، الأمر اذلي تصبح معه هذه الرشوط خمالفة رصحية للقانون التنظميي اذلي 

نه لها أأن ال ختالف القانون التنظميي اذلي س نه  ن أأاتح للمجلس اإضافة رشوط أأخرى فاإ واإ

وراقلته احملمكة ادلس تورية، هذا فضال ع  اشرتاط اجمللس لس بقية تويل املسؤولية  الربملان
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ن م  شأأن هذه التقييدات أأن حترم اجمللس نفسه م  هامش  للرتحش لبعض املناص ، واإ

 . الاختيار الواسع كام سوف حترم عددا م  القضاة الأكفاء م  حقهم يف الرتحش

  مؤسسة النيابة العامة - ب

ذ يؤكد عىل أأمهية نق  الصالحيات املرتبطة ابالإرشاف عىل هجاز اإن اندي  قضاة املغرب اإ

النيابة العامة م  الس يد وزير العدل اإىل الس يد للوكي  العام دلى حممكة النقض بصفته رئيسا لها 

، يؤكد عىل أأن هذه اخلطوة مبا لها م  أأمهية تبقى خطوة أأولية فقط، 8500-05-50بتارخي 

ام بتصوراته اليت س بق هل أأن عرب عهنا خبصوص اس تقالل النيابة العامة سواء ويذكر الرأأي الع

أأثناء مناقشة القوانني التنظميية للسلطة القضائية أأو ما عرب عهنا يف مذكرته اإىل الربملان عند 

، ويمتىن يف هذا الصدد جناح التجربة والعم  عىل تطويرها م  00-00مناقشة القانون رمق 

لواقعية لعم  رئاسة النيابة ابعامتد واس تحضار املبادئ املؤطرة لعم  النياابت خالل املامرسة ا

  العامة يف التجارب املتقدمة وال س امي ما خيص علنية الاجراءات وشفافيهتا

  العالقة مع وزارة العدل -ج

جس  اندي قضاة املغرب ختوفه م  الغموض اذلي يطبع هذه املرحةل فامي خيص العالقة 

ة بني وزارة العدل واجمللس الأعىل للسلطة القضائية م  هجة واحملامك م  هجة اثنية، غري الواحض

قدام وزارة العدل عىل عدد م  اخلطوات الرامية اإىل تكريس وضعية التبعية للسلطة  خاصة مع اإ

التنفيذي وكأن ال يشء تغري يف املشهد القضايئ، وذكل م  خالل توجيه وزارة العدل لعدد م  
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ت ومطالبة املسؤولني القضائيني مبوافاهتا بتقارير، والقيام بتكوينات لهؤالء ودعوهتم املنشورا

، يف جتاوز واحض ملؤسسة اجمللس الأعىل للسلطة القضائية، وهبذا ...للقاءات واجامتعات

ذ يؤكد عىل ادلور السليب اذلي تقوم به وزارة العدل خالل  اخلصوص فاإن اندي قضاة املغرب اإ

احلساسة املرتبطة بتزني  دعامئ الاس تقالل الفعيل للسلطة القضائية ويدعو اجمللس هذه املرحةل 

 .الأعىل للسلطة القضائية اإىل حتم  مسؤوليته اكمةل مبا هل م  اإرشاف عىل اجلهاز القضايئ

كام يطال  اندي قضاة املغرب وزارة العدل واجمللس الأعىل للسلطة القضائية اإىل االإرساع 

 . م  القانون التنظميي للمجلس 01املشرتكة املنصوص عليه علهيا يف املادة  يف تشكي  اللجنة

 : الأعامل الاجامتعية للقضاة والوضع الصحي والتعويضات ع  املهام: اثنيا 

جيدد اجمللس الوطين لنادي اس مترار عدم مسايرة تركيبة أأهجزة املؤسسة احملمدية للأعامل 

ديدة اليت أأقرت التعدد امجلعوي للقضاة ، ويه مطالبة الاجامتعية للمس تجدات ادلس تورية اجل

عرب مراسلته لرئيس اجمللس االإداري الس يد وزير  8508عرب عهنا اندي قضاة املغرب منذ س نة 

العدل ومل يمت تعدي  القانون منذ مخس س نوات خلت مما شلك خمالفة دس تورية طبعت مع  

شفافة و موضوعية ابلشلك اذلي يتيح مجليع  أأهجزة هذه املؤسسة، فضال ع  عدم اعامتد معايري

املنخرطني الاس تفادة م  خدماهتا حبس  نس  متثيليهتم داخلها مما يؤدي واقعيا اإىل عدم 

اس تفادة القضاة م  خدماهتا، ولهذه الأس باب واعتبارا ملس تجدات الوضع ادلس توري للسلطة 

  : القضائية فاإن اندي قضاة املغرب يطال  مبا ييل
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مؤسسة للأعامل الاجامتعية خاصة ابلقضاة مبقتىض قانون جديد حتت الرعاية املولوية  اإحداث -

السامية ، تكون م   اا اا الاهامتم ابجلان  الاجامتعي احلقيقي للقضاة مراعاة للتضحيات اليت 

يقد اا القضاة يف سبي  حتسني صورة القضاء رمغ قةل الامتاانت البرشية واملادية واملشالك 

يويص اجمللس الوطين املكت  التنفيذي بتفعي  هذا املطل   - ة ع  عقود م  الاهاملالنامج

ع  طريق القيام بلك اخلطوات الرضورية مع اجلهات املعنية ، وجعهل مطلبا حيا ومتجددا 

 .بشلك دامئ والعم  عىل التشارك مع امجلعيات املهنية الأخرى يف هذا االإطار

اة املغرب انتلاه اجلهات اخملتصة اإىل تفامق مشلك الوضع يثري اجمللس الوطين لنادي قض -

الصحي للقضاة الناجت ع  ظروف العم  الشاقة وما ختلفه م  أ اثر جسدية ونفس ية، ينلغي 

جياد حلول عاجةل لها م  خالل نظام للتغطية الصحية يؤم  مجيع الأمراض وبشلك  العم  عىل اإ

حقيقة يف صفوف القاضيات والقضاة ، اكن  فوري ملا خلفه نظام التغطية العادي م  مأ يس

أ خرها وفاة قاضية مبراكش ومستشار بطنجة أأمام أأعني عائالهتم وزمالهئم ومه ينتظرون قدوم 

الأدوية م  اخلارج والتدخ  الطيب، ويه أأمراض ثبت أأن لها عالقة بظروف الاش تغال املهنية 

ا املادية والاجامتعية، ولهذا الغرض وابلتايل ينلغي تغطيهتا والعم  عىل التقلي  م  مضاعفهت

يويص اجمللس الوطين املكت  التنفيذي ابلعم  عىل توثيق احلاالت اليت توفيت نتيجة 

عالم الرأأي العام القضايئ وغريه واجلهات املعنية  الاصاابت بأأمراض خطرية لها عالقة ابلعم  واإ

 .خبطورة هذه املوضوع
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قرار يسج  اجمللس الوطين لنادي قضاة املغ - رب اس تغرابه م  تأأخر مراس مي اإ

التعويضات املمنوحة للقضاة مبناس بة قيا ام بأأعباء اإضافية عىل معلهم الأصيل اكدلميومة 

والانتداب و اام املسؤولية القضائية اليت جي  أأن تشم  لك أأنواع املسؤولية بشلك موضوعي 

مك وليس حممكة النقض وحدها، ومهنا رؤساء املراكز وأأقسام الارسة ورؤساء الغرف يف لك احملا

قرار تعويضات شامةل وعادةل تراعي اجملهود املبذول والتضحية  ويطال  النادي هبذا اخلصوص ابإ

اليت حيرم بعض القضاة فهيا م  قضاء الأعياد مع عائالهتم، مع رضورة اعامتد املقاربة التشاركية 

عداد هذه املراس ميمع امجلعيات املهنية واجمللس الأعىل للسلطة القضائية خبص  . وص اإ

عداد مذكرة مطلبية هبذا  ويويص اجمللس الوطين املكت  التنفيذي للنادي ابالإرساع يف اإ

 اخملتصةم  توصيات وتوجهيها اإىل اجلهة  اخلصوص يف ضوء مناقشات اجمللس الوطين وما قرره

 :خبصوص توفري امحلاية للقضاة أأثناء ممارسهم ملها ام ابحملامك: اثلثا 

جمللس الوطين لنادي قضاة املغرب يثري الانتلاه م  جديد اإىل ظاهرة الاعتداء اليت اإن ا

يتعرض لها القضاة أأثناء ممارس هتم ملها ام بشلك عام وم  طرف بعض أأفراد مساعدي القضاء 

بشلك خاص ، اكن أ خرها تعرض الس يد قايض التحقيق ابحملمكة الابتدائية بامترة العتداء لفظي 

ثناء ممارس ته ملهامه ، ولهذا فاإن اندي قضاة املغرب وأأمام ارتفاع هذه احلاالت م  طرف حمام أأ 

مع اكم  الأسف وبعد االإشارة لكون هذا السلوك هيم صاحله وال ميك  أأن يعين مؤسسات 

وهيئات احملامني اليت نك  لها اكم  التقدير، فاإن اجمللس الوطين جيدد تنديده الشديد بلك 
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قضاة أأثناء معلهم مما يعد رضاب حلرمة مؤسسات القضاء الواج  حاالت الاعتداء عىل ال

احرتا اا وحييي أأعضاء اجمللس الوطين عىل تضامهنم املس تجد يف الزايرة الناحجة اليت قام هبا لك 

 : أأعضاء اجمللس احلارضي  اإىل الس يد قايض التحقيق ابحملمكة الابتدائية بامترة، و يطال  مبا ييل

ولياهتا وتوفري امحلاية التافية للقضاة أأثناء ممارس هتم ملها ام ، ويف هذا حتم  ادلوةل ملسؤ  -

الصدد ينله اإىل اس مترار ممارسة سلبية دلى العديد م  النياابت العامة ابحملامك تمتث  يف التلكؤ يف 

تطبيق القانون عىل حاالت الاعتداء لكام تعلق الأمر بقاض، ويطل  م  الس يد رئيس النيابة 

جلديد مراسةل مسؤويل النياابت العامة للقطع مع هذه املامرسات اليت هتني مؤسسات العامة ا

القضاء أأوال وأأخري ، كام يدعو اجمللس الأعىل للسلطة القضائية اإىل حتم  مسؤولياته يف اختيار 

-52-85املسؤولني القضائيني القادري  عىل تزني  االإصالح وفق ما جاء يف اخلطاب املليك يوم 

ضع حد للك مسؤول مرتدد ومتلكئ يف تطبيق القانون عىل امجليع كيف ما اكن وو 8559

  .مركزمه

يطال  الهيئات املهنية ملساعدي العداةل اكفة ابلقيام بدورها التأأطريي يف التخليق  -

واحرتام الأخالقيات املهنية والأعراف والتقاليد الكفيةل بتكريس الاحرتام املتبادل داخ  فضاء 

 . العداةل

يطال  القضاة بتحم  مسؤولياهتم يف عدم التطبيع مع السلوكيات اخملالفة للقانون داخ  فضاء  -

 .احملامك وعدم التسامح معها لكوهنا ليست حقا خاصا
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يدعو وزارة العدل اإىل حتم  مسؤولياهتا يف القيام بدورها يف توفري املوارد التافية  -

قطاع العداةل وتعزيز أأوارص العالقات املهنية املبنية للتكوي  واللقاءات التحسيس ية للفاعلني يف 

عىل التعاون م  أأج  تطبيق القانون وحتسني صورة العداةل عوضا ع  الرصاعات اجملانية 

 والومهية

ويويص اجمللس الوطين يف هذا االإطار املكت  التنفيذي قصد القيام يف أأرسع وقت ممك  

د الرئيس املنتدب الإاثرة الانتلاه اإىل الظاهرة ورضورة مبتاتبة الس يد رئيس النيابة العامة والس ي

  العم  عىل مناقشة كيفية جتاوزها داخ  املؤسسات الرمسية

 : خبصوص مدونة الأخالقيات القضائية: رابعا 

انقش اجمللس الوطين لنادي قضاة املغرب مسودة املذكرة اليت أأعدها املكت  التنفيذي 

يت قامت هبا بعض املتات  اجلهوية واملكت  التنفيذي، ومث  اعامتد عىل الورشات والندوات ال

هذه املذكرة بعد تقدمي مجموعة املالحظات اليت يتعني أأخذها بعني الاعتبار قل  توهجها اإىل 

طالق اس تبيان هيم معرفة أأراء  اجمللس الأعىل للسلطة القضائية، كام أأوىص املكت  التنفيذي ابإ

 لقضائية قصد الوقوف عىل تصورات وتطلعات القضاة بشأأهناالقضاة بشأأن مدونة الأخالقيات ا

ويف الأخري هيي  اجمللس الوطين ابلس يدات والسادة القضاة اإىل رفع مس توى التعبئة 

وتوحيد الصفوف بني مكوانت اجلسم القضايئ اكفة و املسامهة الفعاةل يف رفع الوعي بتحدايت 

  املرحةل اليت مير مهنا تأأسيس السلطة القضائية
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 "اجمللس الوطين لنادي قضاة املغرب

ملناقشة موضوع ادلفاع ع  حق اجمللس الوطين دورة خاصة عقد  0/0/8502وبتارخي 

 القضاة حضااي التقيمي التعسفي،

 

 

ادلورة مداخةل عدد م  الزمالء املعنيني ابلأمر، وقد خلص اجامتع  هذه شهدتوقد 

س الأعىل للسلطة القضائية مع تظلامت الزمالء اجمللس الوطين بعد تقيميه لطريقة تعاطي اجملل

لس لهذا االإشتال، م  خالل اكتفائه بتوجيه مراسالت املعنيني ابلأمر، اإىل قصور مقاربة اجمل

للقضاة املعنيني ابلأمر، مهت توضيح الوضعية الفردية اخلاصة هبم، دون عناء البحث يف جوهر 

اصة يف ظ  وجود عدد م  القرائ  ادلاةل عىل املوضوع و التأأكد م  واقعة التعسف املذكور، خ

عفاء بعض املسؤولني املعنيني  حدوثه، مبا يف ذكل قرينة التقيمي السليب امجلاعي، وكذا قرينة اإ
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بأأمر التقيمي السليب م  املسؤولية لأس باب معينة تثري أأكرث م  عالمة اس تفهام حول مدى 

 .موضوعية التقيمي الصادر عهنم اجتاه القضاة

قرر اجمللس الوطين عق  هذا الاجامتع تلكيف املكت  التنفيذي بتتلع هذا املوضوع وقد 

ومراسةل اجلهات املعنية ابلأمر، خاصة اجمللس الأعىل للسلطة القضائية قصد تسوية وضعية 

، وقد قام املكت  مبراسةل الرئيس املنتدب  للمجلس الاعىل القضاة حضااي التقيمي التعسفي

 .يف املوضوع للسلطة القضائية 
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املكت  نشاط :  الفقرة الثالثة

 التنفيذ 

 .لنادي قضاة املغرب
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امجلعية املهنية لنادي قضاة املغرب فيذ تصورات ن ت املرشفة عىل الهيئة  ،يعترب املكت  التنفيذي

 : م  الأعضاء الأيت ذكرمه و رئيس النادي، م عىل أأرض الواقع، وهو مكون 

 أأوال ـ انئ  الرئيس؛ 

 نيا ـ التات  العام؛اث

 اثلثا ـ انئ  التات  العام؛

 رابعا ـ أأمني املال؛

 خامسا ـ انئ  أأمني املال؛

 سادسا ـ عضو ملكف ابلشؤون الاجامتعية؛

 سابعا ـ عضو ملكف ابلشؤون القانونية والقضائية؛

 اثمنا ـ عضو ملكف ابلشؤون الثقافية؛

 اتسعا ـ عضو ملكف ابلشؤون اخلارجية؛

 و ملكف ابلتواص  و االإعالم؛عارشا ـ عض
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مع  املكت  التنفيذي ملارشة بعد انتخاب الأهجزة الوطنية مجلعية اندي قضاة املغرب ممثةل وقد 

يف رئيس اندي قضاة املغرب وأأعضاء املكت  التنفيذي و اجمللس الوطين عىل عقد أأول اجامتع 

املهام بني أأعضائه ابالقرتاع توزيع  ، وهو الاجامتع اذلي مت خالهل8500-50 -01هل وذكل يوم 

م  القانون الأسايس، كام مت اإعطاء الانطالقة  00الرسي ابلأغلبية طبقا ملقتضيات املادة 

 : الستيفاء ابيق الأمور التنظميية، وقد أأسفرت معلية الاقرتاع ع  النتاجئ الأتية 

 الحئـة  اعضاء املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب

 .مع بيان  اا ام داخ  املكت  8500ماي  05عام الاس تثنايئ يوم املنتخبني ابمجلع ال

 الصفة ابملكت  التنفيذي مقر العم 

 

 الامس التام 

 

 رئيس النادي  احملمكة التجارية ابلرابط

عبداللطيف 

 الشنتوف

 

 

 جحيبة البخاري انئبة الرئيس احملمكة الابتدائية مبكناس
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عند انتخاب الاس تاذة : مالحظة

جحيبة ابجمللس الاعىل للسلطة 

ة مت تعويضها ابالس تاذ مميون القضائي

الهواري  اذلي يعم  ابحملمكة الابتدائية 

.ابمخليسات كعضو ابملكت  التنفيذي  

 

 التات  العام احملمكة الابتدائية ابلعرائش

 

 ايسني العمراين

 

 انئ  التات  العام احملمكة الابتدائية ابمخليسات

مصطفى 

 العرضاوي 

 

مكة الابتدائية بوزاناحمل  هشام بوعيل أأمني املال 

 هشام حرضي  انئ  أأمني املال مركز القايض املقمي ببوعرفة

احملمكة الابتدائية مبراكش مع 

 الاقامة مبركز أأمزمزي

 الشؤون القانونية

 

 يوسف النادي 

 

 نزهة مسافر الشؤون الثقافية احملمكة الابتدائية مبراكش
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دلار البيضاءاحملمكة التجارية اب  اميان مساعد  الاعالم والتواص  

 محمد امحيدوش الشؤون الاجامتعية احملمكة الابتدائية ابلرابط

 احملمكة الابتدائية بس يدي قامس
الشؤون اخلارجية 

 والتعاون

 انزك بقال

 

      
 ايل ر البيان التوقد أأسفر االإجامتع الأول للمكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب ع  اإصدا

  .8500يونيو  01بيان املكت  التنفيذي ليومه الأحد " 

اجامتعه العادي  8500-0-01عقد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب يومه الأحد 

لتدارس العديد م  القضااي اليت تدخ  يف جمال اختصاصه طبقا للامدة الرابعة م  قانونه 

ول بشأأن النقط املدرجة به، تقرر اإصدار الأسايس، وبعد املصادقة عىل جدول أأعامهل والتدا

 :البيان التايل

بداية يوجه املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب الشكر مجليع أأعضاء النادي عىل الثقة اليت 

، و يدعومه اإىل 8500-50-05وضعوها فيه مبناس بة أأشغال امجلع العام الاس تثنايئ املؤرخ يف 

  .يته م  خالل تكريس مفهوم الانضباط امجلعويالالتفاف حول اإطارمه واملسامهة يف تقو 

 .خبصوص اجلان  التنظميي: أأوال 

م  القانون الأسايس، وذكل  00مت توزيع املهام بني أأعضاء املكت  التنفيذي طبقا للامدة   : 1
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 :وفق التفصي  التايل

 الأس تاذة جحيبة البخاري ؛: انئبة الرئيس •

 اين ؛الأس تاذ ايسني العمر : التات  العام •

 الأس تاذ مصطفى العرضاوي ؛: انئ  التات  العام •

 الأس تاذ هشام بوي عيل ؛: أأمني املال •

 الأس تاذ هشام حرضي ؛: انئ  أأمني املال •

 .الأس تاذة نزهة مسافر: العضو امللكف ابلشؤون الثقافية والعلمية •

 الأس تاذ محمد محيدوش ؛: العضو امللكف ابلشؤون الاجامتعية •

  الأس تاذة انزك بقال ؛: امللكف ابلشؤون اخلارجيةالعضو  •

ميان مساعد ؛: العضو امللكف ابلتواص  واالإعالم •  الأس تاذة اإ

 الأس تاذ يوسف النادي ؛: العضو امللكف ابلشؤون القانونية و القضائية •

تقرر طبقا للنظام ادلاخيل لنادي قضاة املغرب العم  عىل اس تكامل تأأسيس املتات   : 2

ة لبايق ادلوائر الاس تئنافية وفق جدوةل زمنية حتدد ابلتنس يق مع اللجان التحضريية لهذه اجلهوي

 .امجلوع

 .خبصوص النتاجئ اجلزئية لأشغال اجمللس الأعىل للقضاء: اثنيا

يلفت اندي قضاة املغرب الانتلاه بداية اإىل هذا االإرصار الغري مربر عىل فص  أأشغال اجمللس 

البت يف التأأديبات والمتديدات يف الوقت اذلي اكن يتعني احلسم  بعضها ع  بعض ابلبدء يف
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نتقال والتعيينات ابدلرجة الأوىل ابلنظر اإىل حاجة السادة القضاة اإىل  أأيضا يف طلبات االإ

االإس تقرار االإجامتعي والعائيل قل  انطالق املومس ادلرايس املقل  وملواهجة اخلصاص الكلري 

 .نتظارات املواطننياذلي تعرفه احملامك اس تجابة ال

 :يف ما خيص التأأديبات  1 : 

ذ جيدد موقفه الرافض الس مترار خرق اجمللس الأعىل للقضاء للضامانت  اإن اندي قضاة املغرب اإ

دارية،  ادلس تورية املمنوحة للقضاة موضوع التأأدي ، خاصة حق الطع  أأمام أأعىل هجة قضائية اإ

ف املتابعات التأأديبية اإىل حني تزني  القوانني وعدم الاس تجابة ملطل  اندي قضاة املغرب بوق

التنظميية املتعلقة هبذا الشأأن وفق ما يقتضيه التأأوي  ادلميقراطي لدلس تور، يسج  غياب معايري 

واحضة يف تقدير اجلزاءات التأأديبية و عدم تناس  بعضها مع درجة اخلطأأ موضوع املسطرة 

  .التأأديبية

 :اة اجلدد ابحملامكابلنس بة ملوضوع اإحلاق القض : 2 

يسج  اندي قضاة املغرب خرق الس يد وزير العدل و احلرايت للقانون ابختاذه لهذا القرار 

دون س ند م  القانون، ويدعو اإىل تصحيح هذه الوضعية اخملتةل أأساسا ابلترسيع بعرض موضوع 

املساطر  تعيني السادة القضاة املمترنني عاجال عىل أأنظار اجمللس ليقرر بشأأن حالهتم وفق

  .املنصوص علهيا قانوان

 . ابلنس بة ملوضوع المتديد لبعض القضاة3 : 

يسج  م  هجة أأخرى غياب أأية معايري موضوعية واحضة يف التعام  مع موضوع المتديدات، 
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 .يف رضب واحض ملقتضيات النظام ادلاخيل وخاصة ملدأأ تتافؤ الفرص

املؤرخة  1/0س  05و احلرايت حتت عدد خبصوص ادلورية الصادرة ع  وزارة العدل : اثلثا 

 . بشأأن تنظمي الرخص االإدارية الس نوية للسادة القضاة 8500يونيو  1يف 

يؤكد اندي قضاة املغرب عىل أأن مضامني هذه ادلورية تشلك تعبريا واحضا عىل اس مترار  : 1

ة القضائية، منطق الوصاية اذلي ترص وزارة العدل و احلرايت عىل تبنيه يف عالقهتا مع السلط

ىل تأأوي  سلمي للنصوص القانونية املنظمة  و دليال قاطعا عىل غياب رؤية واحضة تستند اإ

للرخص االإدارية الس نوية، و أأن الغاية الأساس ية م  وراء هذه ادلورية يه حماوةل حرمان 

السادة القضاة م  حقهم املكتس  و املكرس مبقتىض القانون بشأأن مدة هذه الرخص و 

 .س تفادة مهنامواعيد الا

يسج  التناقض احلاص  عىل مس توى موقف وزارة العدل و احلرايت بشأأن جتزئ هذه  : 2

الرخص، ففي الوقت اذلي أأكدت فيه ادلورية أأعاله عىل رضورة عدم جتزئ الرخص االإدارية 

يناير  09الس نوية اخلاصة ابلسادة القضاة، أأكدت دورية أأخرى صادرة ع  نفس اجلهة بتارخي 

عىل أأحقية السادة القضاة يف طل  جتزئ هذه الرخص مبناس بة  0/1س  8حتت عدد  8500

  .التغي  حلضور ندوات أأو مؤمترات خارج أأرض الوط 

قرار تطبيق  : 2 يؤكد اندي قضاة املغرب عزمه سلوك اكفة املساطر و الطعون الهادفة اإىل اإ

 .سلمية لهذه املقتضياتسلمي للقانون املنظم لهذه الرخص، بعيدا ع  التفسريات غري ال 

 . خبصوص موضوع التضام : رابعا 
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يؤكد اندي قضاة املغرب عىل أأمهية الالزتام ابلعم  املؤسسايت يف هذا اجلان  حتقيقا للمزيد  : 1

نشاء  م  الفعالية والضبط، ويعل  لهذه الغاية أأنه قرر تفعي  توصية اجمللس الوطين بشأأن اإ

نه يدعو السادة القضاة اإىل وبنفس املناس بة و, صندوق التتاف  يف انتظار أأجرأأة هذه اخلطوة، فاإ

قلال الكلري عىل جتس يد شعار التضام  وتقوية أأوارصه  .الرفع م  حسهم التضامين واالإ

يمث  املبادرات املتخذة م  قل  املكت  اجلهوي ابلرابط بشأأن موضوع التضام  يف قضييت  : 2

 .احملمكة الابتدائية بامترة و امخليسات

جيدد اندي قضاة املغرب تضامنه املطلق مع الأس تاذ خادل اخلليفي، ويدعو ادلوةل اإىل حتم   : 3

مسؤوليهتا القانونية بشأأن توفري امحلاية الالزمة لأم  وسالمة السادة القضاة، و يضع أأكرث م  

 عالمة اس تفهام حول هذا الامتط  الغري مربر يف تطبيق القانون بشأأن هذا الاعتداء الشنيع

والغري مقلول، و حيم  وزارة العدل و احلرايت اكم  املسؤولية ع  مصهتا املري  يف تبيان 

موقفها مما حدث وأأنه وملا لأمر تطبيق القانون يف النازةل م  عالقة مبوضوع اس تقاللية النيابة 

فاإن اندي قضاة املغرب جيدد مطلبه امللح برضورة فص  النيابة العامة ع  السلطة , العامة

 .لتنفيذية ضامان لتطبيق القانون وملساواة امجليع أأمامها

يسج  جشبه واستنتاره لتكرار احلوادث اليت يعتربها ماسة هبيبة القضاء ووقاره م  طرف  : 4

م  خالل القيام ببعض الترصفات داخ  قاعة اجللسات واليت متس  –كأفراد  –بعض احملامني 

ري العادي للعداةل، وهو هبذا اخلصوص يدعو اكفة هبيبة اجللسة ووقارها، و تشلك عرقةل للس

السادة القضاة اإىل الالزتام بتطبيق القانون ال غريه أأثناء نظر القضااي وفقا ملا ينص عليه 



65 
 

 .ادلس تور

يفاد جلنة م  بني أأعضائه اإىل احملمكة الابتدائية مبكناس الإعداد تقرير  وقد قرر هبذا اخلصوص اإ

وات الالزمة لضامن هيبة القضاء و حس  سري العداةل، اإىل ع  املوضوع يف أأفق اختاذ اخلط

جان  تلكيف أأحد أأعضاء املكت  التنفيذي بوضع تقرير بشأأن واقعة الس يد انئ  وكي  املكل 

اببتدائية قلعة الرساغنة، كام قرر كخطوة اثنية بعد الزايرة التضامنية للأس تاذ خادل اخلليفي، 

 .ملغرب سيمت االإعالن ع  اترخيه الحقاتنفيذ اعتصام داخ  مقر اندي قضاة ا

 .عاش اندي قضاة املغرب

 "املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب

وقد متزي نشاطه خالل املكت  التنفيذي خالل هذه الوالية ابلعم  ادلؤوب واملس متر م  

 أأج  تزني  ملادئ امجلعية وادلفاع عهنا عرب خمتلف احملطات ومبختلف اجملاالت،

 : التنظميي جملالص اخبصو : أأوال 

ملارشة بعد انتخاب الأهجزة املسرية و اعداد حمرض الاجامتع م  طرف املكت  املؤقت، 

يداع الترصحي بتجديد هيالك امجلعية املهنية لنادي قضاة املغرب دلى السلطة احمللية   .مت اإ

ريق ع  ط  مع   املكت  التنفيذي  عىل تدعمي البناء اجلهوي لنادي قضاة املغربكام 

تنظمي و مواكبة تأأسيس املتات  اجلهوية طبقا للقانون الأسايس للنادي، و قد  أأصدر لهذه 
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الغاية دليال معليا مؤسسا عىل مقتضياته لتنظمي سري العمليات الانتخابية وتكوي  املتات  

قضاة  و يف هذا االإطار مت تأأسيس املتات  اجلهوية لنادي. املؤقتة واالإعالن عىل النتاجئ  الهنائية

 :املغرب عىل مس توى ادلوائر الاس تئنافية التالية 

  8500يناير  01املكت  اجلهوي لدلائرة الاس تئنافية لتطوان بتارخي. 

  8500اكتوبر  80املكت  اجلهوي لدلائرة الاس تئنافية لفاس بتارخي . 

  8500-00-50املكت  اجلهوي لدلائرة الاس تئنافية لبين مالل بتارخي 

 85/50/8500بتارخي    دلائرة الاس تئنافية لدلار البيضاءاملكت  اجلهوي ل 

 اسس قل  امجلع العام )  املكت  اجلهوي لدلائرة الاس تئنافية للقنيطرة

 .8500يناير  00بتارخي  ( الاس تثنايئ

 8500-00-85بتارخي   لدلائرة الاس تئنافية لوجدة  املكت  اجلهوي 

 12/10/2015 ارخي بت  املكت  اجلهوي لدلائرة الاس تئنافية لتازة 

 8500-00-81بتارخي   املكت  اجلهوي لدلائرة الاس تئنافية للحس مية. 

  0/8/8500املكت  اجلهوي لدلائرة الاس تئنافية ملكناس . 

  85/0/8500املكت  اجلهوي لدلائرة الاس تئنافية ل سفي بتارخي . 

  8500-50-80املكت  اجلهوي لدلائرة الاس تئنافية خلريبكة بتارخي 
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  00/05/8500اجلهوي لدلائرة الاس تئنافية لسطات بتارخي  املكت  

 يناير  80 املكت  اجلهوي للرابط الاس تئنافية للرابط و حممكة النقض بتارخي

8500. 

 02.08.8500بتارخي   املكت  اجلهوي لدلائرة الاس تئنافية لطنجة 

  8500-05-82املكت  اجلهوي لدلائرة الاس تئنافية للناظور بتارخي 

 8500يناير  89جلهوي لدلائرة الاس تئنافية ورزازات بتارخي املكت  ا 

  05/0/8500املكت  اجلهوي لدلائرة الاس تئنافية مبراكش 

 51/50/8500املكت  اجلهوي لدلائرة الاس تئنافية أأاكدير. 

عداد مراسةل مؤطرة لسري امجلوع اجلهوية، توحيدا ملهنجية  كام مع  املكت  التفيذي عىل اإ

 وتسهيال النعقادها،مع  هذه امجلوع، 

 نص املراسةل" 

يبدأأ امجلع العام اجلهوي يف املتات  اجلهوية املوجودة مبختلف ادلوائر الاس تئنافية  للمملكة ، 

 :سواء للتأأسيس أأو التجديد، ابملراح  ال تية 
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حتديد اترخي التأأسيس أأو التجديد م  طرف جلنة حترضية يف حاةل التأأسيس أأو  – (0

جرت العادة بأأخذ قضاة م  ادلائرة املعنية ابلتجديد )ةل التجديد املكت  السابق يف حا

 ( .ملادرة التحضري اذا تعذر قيام املكت  السابق بذكل لسب  م  الاس باب

يقرتح اترخي التأأسيس أأو التجديد عىل املكت  التنفيذي للموافقة عليه وفقا للنظام  – (8

طة رئيس النادي وأأعضاء اذلي للنادي اذلي يشرتط هذه املوافقة قصد مرعاة أأنش

املكت  وتلكيف م  يتوىل حضور معلية اترخي التأأسيس أأو التجديد، وبعد املوافقة يقوم 

رئيس النادي او أأحد أأعضاء املكت  بنرش الاعالن يف صفحات التواص  الاجامتعي 

 .واملوقع الاليكرتوين للنادي قصد حصول الاعالم املتطل  وفق القانون الاسايس 

خلار اكفة القضاة تقوم اللج  (0 نة اليت تسهر عىل اعداد امجلع العام اجلهوي لزوما ابإ

والضيوف اليت ...( اعالانت ابحملامك الهاتف رسائ )املنخرطني ابدلائرة بش ىت الوسائ  

 (.يكون حضومه فقط يف اجللسة الافتتاحية)ترغ  اللجنة  يف دعوهتم 

 :هوي بتوفري اللوجستيك الأيت تقوم اللجنة اليت تسهر عىل اعداد امجلع العام اجل  (1

ذا مت هذا  - خيتار مقر الاجامتع ويفض  أأن يكون مقر حممكة الاس تئناف ، حبيث اإ

الاختيار جي  تقدمي طل  اإىل الس يد الرئيس الاول حملمكة الاس تئناف لدلائرة 

 .املعنية
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اجمللس )الفتة أأو الفتتني للجمع العام  متضمنة لشعار النادي مكتوب بداخلها  -

يعقد مجعه اجلهوي لتجديد :...وي لنادي قضاة املغرب لدلائرة الاستنافية باجله

 ....(.مبقر .... أأعضاء املكت  اجلهوي وذكل يوم 

 .توفري عدد اكف م  مناذج طلبات الاخنراط  -

 .توفري صندوقني زجاجني للعملية الانتخابية وأأوراق بيضاء وأأقالم اكفية -

ع العام واورق بيضاء ومنوذج اخنراط ومجيع يس تحس  توزيع ملفات هبا برانمج امجل -

 .الواثئق اليت تراها اللجنة مفيدة

 :يبدأأ امجلع العام اجلهوي جبلسة افتتاحية جرت العادة أأن يكون برانجمها كام ييل  (0

 .يسري ويوزع فقرات هذه اجللسة م  خيتار لهذه املهمة  -

 .بقراءة أ ايت م  القرأ ن الكرمي   -

دي ان اكن حارض أأو م  ميثهل م  اعضاء املكت  اعطاء اللكمة لرئيس النا -

 .التنفيذي

ن تعذر  فلكمة اللجنة التحرضية أأو التنظميية -  .لكمة رئيس املكت  اجلهوي السابق واإ

 .مث يمت اهناء اجللسة الافتتاحية -

 : يمن الانتقال عىل أأشغال امجلع العام اجلهوي ، كام ييل  -
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أأكرب القضاة وعضوي  م  )قاضيات قضاة و  0اختيار املكت  املؤقت املكون م   -

 ( .اصغر احلارضي 

 .يتوىل املكت  املؤقت السهر عىل العملية الانتخابية برمهتا  -

 .ميسك املكت  الحئة احلضور -

يفتح ابب الرتش يح ملنص  الرئيس أأوال  يمت تسجي  م  يرغ  يف ذكل ومينحه  -

 .فرصة لتقدمي نفسه للحارضي 

كت  العرشة  اذلي  يعطهيم أأيضا فرصة للتعريف مث يفتح ابب الرتش يح لأعضاء امل  -

 .بنفسهم 

يبدأأ التصوي  عىل منص  الرئيس مث أأعضاء املكت  وميك  القيام بوضع صندوقني  -

 .احدهام للرئيس والثاين لأعضاء املكت 

بعدها يقوم املكت  املؤقت بعد انهتاء التصويت بعملية الفرز  والاعالن ع  النتاجئ  -

 .بعني املتان 

يسج  فيه وجواب عدد احلارضي  ( م  ثالثة نسخ)املكت  بتدوي  حمرض  يقوم -

واملرحشني بذكر املناص  والأصوات اليت حص  علهيا لك مرحش وترتي  الفائزي  

 .حس  عدد الاصوات 
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لك اعضاء املكت  املؤقت  وتسمل يف احلال نسخة (  ونسخه الثالثة)ويوقع احملرض  -

. ا او عضو املكت  التنفيذي  اذلي ينوب عنه منه اإىل رئيس النادي اإن اكن حارض 

 ."وابيق النسخ تبقى حبوزة  رئيس املكت  املنتخ  

 .ادلفاع ع  اس تقاللية السلطة القضائيةخبصوص : اثنيا 

الأهداف اليت أأسست م  أأجلها يعترب ادلفاع ع  اس تقالل السلطة القضائية أأحد أأمه 

مع  املكت  التنفيذي خالل هذه الوالية عىل اختاذ عية املهنية لنادي قضاة  املغرب، وقد امجل 

اكنت أأوىل هذه اخلطوات  عدد م  اخلطوات العملية يف سبي  ادلفاع ع  هذه الاس تقاللية،

ممتثةل يف عقد عدد م  الورشات العلمية املؤسسة لتصورات اندي قضاة املغرب بشأأن قوانني 

  املذكرات امجلعية املوهجة اإىل اجلهات واليت اعمتدت خالصاهتا يف عدد م السلطة القضائية،

 الرمسية، 
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 : هذه املذكرات جند  وم  

مذكرة اندي قضاة املغرب خبصوص مرشوع القانون التنظميي املتعلق ابلنظام الاسايس للقضاة 

 .كام صادق عليه جملس النواب 00.050: رمق 

 تقدمي" 

مبواكبة لك النقاشات  8500دس تور  قام اندي قضاة املغرب ، منذ تأأسيسه عق  املصادقة عىل

املرتبطة بتزني  ادلس تور يف ابب السلطة القضائية ، وذكل ع  طريق تنظميه لعدة ندوات 

ولقاءات علمية ومشاركته مع خمتلف الهيئات وامجلعيات احلقوقية املهمتة هبذا اجملال، كام اكن 

ها املرئية مهنا واملسموعة حارضا يف النقاشات اليت نظمهتا وسائ  الاعالم مبختلف أأنواع 

واملكتوبة كام سامه أأعضاؤه بعدة دراسات مقاالت حصفية مبختلف اجلرائد واجملالت الوطنية 

 .وادلولية واملواقع الاليكرتونية 

وزاد هذا النشاط حيوية بعد الاقصاء اذلي تعرض هل اندي قضاة املغرب م  الهيئة العليا 

عداةل اليت شلكهتا وزارة العدل واحلرايت وذكل بسب  للحوار الوطين حول اصالح منظومة ال

مواقف النادي الرصحية واملالحظات اليت قد اا كتابة وعرب وسائ  الاعالم حول مهنجية 

 . احلوار ضامان جلودة جوالت هذا احلوار وجتويدا لنتاجئه 

أأسفرت ع  عدة  كام أأن نفس احليوية والنشاط عرفهتام الأهجزة التنظميية املسرية للنادي واليت

قرار نصوص تنظميية ضامنة  ملادرات وقرارات تريم وتطال  اجلهات اخملتصة برضورة اإ
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وعىل سبي   -، وهكذا قامت  8500لالس تقالل السلطة القضائية وفق ملادئ وروح دس تور 

الاهجزة املسرية املكونة م  اجمللس الوطين واملكت  التنفيذي للنادي  -املثال ال احلرص 

 :رات التالية ابملباد

اإطالق ملادرة وثيقة اس تقالل النيابة العامة ع  السلطة التنفيذية اليت وقعها أأزيد م   - أأ 

قاضية وقاضية م  خمتلف ربوع اململكة ، بعدما الحظ النادي ان وزارة العدل  8555

 .بدأأت تتجه حنو تأأوي  ادلس تور بطريقة تبقي عىل النيابة العامة حتت رئاس هتا

نونرب ابلرابط واليت  80و80الوطين للنادي املنعقد يويم توصيات اجمللس  - ب

 .شلكت خطوطا عريضة ملطال  النادي يف شقها املتعلق بتزني  ادلس تور

اإصدار مذكرات النادي املتضمنة لتصوراته خبصوص القوانني التنظميية املتعلقة  - ت

 .ابلسلطة القضائية وذكل خالل الوالية الأوىل للنادي

قرار مجموعة م  الأ  - ث شتال التعبريية الاحتجاجية هبدف لفت الانتلاه اإىل رضورة اإ

صدور قوانني تنظميية ضامنة الس تقالل السلطة القضائية، ومهنا مح  الشارة امحلراء 

-58-52ووقفة ابملعهد العايل للقضاء بتارخي  8508-05-50ووقفة حممكة النقض بتارخي 

قره ابلرابط وندوات حصفية واعتصامني مب 8500-50-00وحممكة النقض بتارخي  8501

لتسليط الضوء عىل خمتلف الرتاجعات اليت عرفهتا سواء مسودات أأو مشاريع القوانني 

 .التنظميية أأثناء مناقش هتا م  طرف الربملان 
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حاةل هذه املشاريع اإىل الربملان مبجلسه وتنظمي النادي للقاءات  برئييس  ومع تقدم النقاش واإ

ملانية ابجمللسني ومشاركهتا يف عدة أأايم دراس ية  مبقر الربملان  م  الربملان وخمتلف الفرق الرب 

طرف هذه الفرق ، قام الزمالء بلجنة الشؤون القانونية ابجمللس الوطين للنادي مبجهود كبري، 

ويف مقدمهتم الاس تاذ محمد البقايل منسق جلنة الشؤون القانونية، م  أأج  حتيني مذكرة النادي 

ضافة املقتضيات   .اجلديدة ويه كثرية وتنظامي حىت خرج العم  يف شلكه احلايل واإ

ال أأن نتقدم جبزي  الشكر وعظمي الامتنان لتافة الزمالء اذلي  ال يسع  وهبذه املناس بة ال يسعنا اإ

اجملال ذلكر أأسامهئم سواء يف هذه الوالية أأو الوالية الأوىل للنادي عىل ما بدلوه م  هجد هجيد 

ىل حزي الوجود ليك يبقى شاهدا عىل قدمه النادي يف سبي  تزني  الإخراج هذه العم  اإ 

 . ادلس تور اجلديد يف ابب السلطة القضائية

نمتىن صادقني أأن جتد هذه املطال  الوطنية  اليت يه يف غالهبا حم  اجامع م  طرف عدة 

 مجعيات  انية قضائية ووحقوقية وهيئات وطنية ودولية طريقها اإىل الترشيع ، حىت نضع

 .  الاطار القانوين الرضوري لقيام سلطة قضائية مس تقةل 

 وهللا املوفق وهو الهادي اإىل سواء السبي 

 ذكرة نص امل

 :االإطار التنظميي للمذكرة
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 منه؛ 00بناء عىل القانون الأسايس لنادي قضاة املغرب وخاصة الفص  

كرة خالل دورته املنعقدة وبناء عىل مصادقة اجمللس الوطين عىل التصورات احملورية لهذه املذ

 ؛8500مارس  80بتارخي 

حداث  8500مارس  80وبناء عىل قرار اجمللس الوطين خالل دورته املنعقدة بتارخي  القايض ابإ

جلنة لتتلع ومواكبة مشاريع القوانني التنظميية املتعلقة ابلسلطة القضائية والتواص  بشأأهنا مع 

 املؤسسة الترشيعية؛

كام  00.050:وع القانون التنظميي املتعلق ابلنظام الاسايس للقضاة رمقوبعد اطالعه عىل مرش 

 صادق عليه جملس النواب وأأحي  عىل جملس املستشاري ؛

يتقدم اندي قضاة املغرب هبذه املذكرة اليت تتضم  تصوراته خبصوص القانون التنظميي املتعلق 

 .ابلنظام الاسايس للقضاة

 :ةيف الس ياق التارخيي العام للمذكر 

مياان م  اندي قضاة املغرب بكون السلطة القضائية متر مبرحةل حساسة تمتزي بنقاش جممتعي  اإ

املتعلق ابجمللس الأعىل للسلطة  00.055: انص  ابلأساس عىل مرشوع القانون التنظميي رمق

املتعلق ابلنظام الأسايس للقضاة،  00.050: القضائية، ومرشوع القانون التنظميي رمق

اذلي نص عىل كون  050منه للمقتضيات ادلس تورية ذات الصةل؛ وخاصة الفص   واس تحضارا

السلطة القضائية مس تقةل ع  السلطة الترشيعية وع  السلطة التنفيذية، يف توافق منه مع 
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وطبقا ملقتضيات الفص  . خمتلف املرجعيات الوطنية وادلولية السائدة دلى ادلول ادلميقراطية

نشاء  م  ادلس تور املتقدم 000 للمملكة واذلي خول للقضاة حرية التعبري ع  أ راهئم، وكذا اإ

مجعيات  انية للقضاة يف خطوة جد متقدمة جتسد حبق الرغبة يف خلق دينامية فعاةل والارتقاء 

 . ابلقضاء اإىل مرتبة سلطة حقيقية ومس تقةل

قد معدوا ووعيا م  القضاة برضورة مسايرة الرك  والنفس ادلس توري احلقويق للمملكة؛ ف

ىل تأأسيس اندي قضاة املغرب ابعتباره مجعية  انية تعم  يف جمال  8500.52.85بتارخي  اإ

طار ادلس تور و القوانني اجلاري  ادلفاع ع  اس تقالل السلطة القضائية واس تقالل القضاة يف اإ

 .هبا العم 

الأعىل للسلطة وابملوازاة مع املصادقة عىل مرشوعي القانونني التنظمييني املتعلقان ابجمللس 

حالهتام عىل جملس املستشاري ،  القضائية والنظام الأسايس للقضاة م  طرف جملس النواب واإ

براز موقفه م   فاإن اندي قضاة املغرب يرى رضورة االإسهام االإجيايب يف النقاش ادلائر حاليا، ابإ

  :التطورات الترشيعية ذات الصةل مبجال اهامتمه تبعا للس ياقات ال تية

 :ياق التارخيي اخلاص للمذكرةيف الس  

صالح  جيابيا يف النقاش العمويم املتعلق ابإ لطاملا اكن اندي قضاة املغرب م  أأشد املسامهني اإ

ذ معد وانطالقا م  أأهدافه احملددة يف قانونه الأسايس اإىل انهتاج  القضاء والشأأن العام القضايئ، اإ

ة العداةل وكذا الفاعلني اجملمتعيني؛ وذكل اسرتاتيجية تواصلية ومندجمة مع لك الفاعلني يف منظوم
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عرب تنظمي عدد م  الندوات والورشات الوطنية واجلهوية م  أأج  جتميع التصورات 

واملقرتحات اليت شلكت صل  قناعاته فارتأأى م  خالل ما تداولته أأهجزته بصورة دميقراطية 

 .وشفافة تضميهنا يف هذه املذكرة

ليه وبناء عليه؛ فاإن اندي قضاة امل غرب يرى أأن مسامهته يف توضيح موقف القضاة املنتس بني اإ

م  مرشوع القانون التنظميي املتعلق ابلنظام الاسايس للقضاة تنطلق م  مجموعة م  

 .املنطلقات، وتؤطره مرجعيات مت االإجامع علهيا م  دلن لك الفاعلني

نظميي املتعلق ابلنظام االإطار املرجعي ملذكرة اندي قضاة املغرب خبصوص مرشوع القانون الت 

 .الأسايس للقضاة

مت الاعامتد يف صياغة هذه املذكرة عىل عدة مرجعيات مهنا ما هو دس توري، وكذا عىل اخلط  

 . والتوجهيات امللكية، وعىل املطال  اجملمتعية واملواثيق والصكوك ادلولية ذات الصةل

  :االإطار ادلس توري1- 

صوراته حول مشاريع القوانني التنظميية ذات الصةل انطلق اندي قضاة املغرب يف بلورة ت

ابلشأأن القضايئ م  حفوى النص ادلس توري م  خالل اببه السابع اذلي عنون ابلسلطة 

ليه بتصديره م  كون االتفاقات ادلولية كام صادق علهيا  القضائية، وكذا مستندا اإىل ما أأشري اإ

ىل الترشيعات الوطنية، وينلغي العم  املغرب؛ ويف نطاق أأحتام ادلس تور تسمو فور نرشها ع

عىل مالءمة هذه الترشيعات مع ما تتطلبه تكل املصادقة، وهو ما جيع  النظرة ملس تقل  
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السلطة القضائية ابملغرب تنطبع مبا تقتضيه تكل االتفاقيات واملعاهدات اليت صادقت علهيا 

لهيا، وكذكل االإعالانت واملواثيق املتعلقة اب س تقالل السلطة القضائية واليت اململكة وانضمت اإ

 . تشلك ملادئ متفق علهيا م  طرف العديد م  ادلول

  :اخلط  و التوجهيات امللكية2- 

ما فئت جالةل املكل منذ تربعه عىل عرش أأسالفه املنعمني يركز عىل ورش اصالح العداةل 

  : الساميةابلنظر لدلور املنوط هبا، وفق ما يستشف م  مجموعة م  اخلطبه وتوجهياته 

 80الرساةل امللكية املوهجة اإىل املشاركني يف الندوة ادلولية حول مس تقل  العداةل يف القرن - 

  .8550نونرب  80بتارخي 

 .8552يوليوز  05خطاب جالةل املكل مبناس بة عيد العرش - 

 .8552غشت  85لثورة املكل والشع  بتارخي  00خطاب جالةل املكل مبناس بة اذلكرى - 

 .8559غشت  85لثورة املكل والشع  بتارخي  00اب جالةل املكل مبناس بة اذلكرى خط- 

خطاب جالةل املكل مبناس بة افتتاح ادلورة الأوىل م  الس نة الترشيعية الرابعة م  الوالية - 

 .8505أأكتوبر  2الترشيعية الثامنة بتارخي 

 9اجعة ادلس تور بتارخي خطاب جالةل املكل مبناس بة حف  تنصي  اللجنة الاستشارية ملر - 

  8500مارس 

 .8500يونيو  00خطاب جالةل املكل مبناس بة االإعالن ع  مرشوع ادلس تور بتارخي - 

 : االإطار اجملمتعي3- 
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مياان منه بكون اجملمتع اكن فاعال و ال يزال يف بلورة التصورات اجلادة والفعاةل يف بناء سلطة  اإ

غرب اس تلهم تصوره م  روح املقتضيات ادلس تورية قضائية مس تقةل وقوية فاإن اندي قضاة امل

اجلديدة مع الاستناد يف جزء مهنا اىل توصيات هيئة االإنصاف واملصاحلة، وكذا مسامهة اجمللس 

الوطين حلقوق االإنسان يف النقاش العمويم املرتبط ابلشأأن القضايئ، ويه التوصيات 

جياد فص  اتم   واملالحظات اليت جاءت واحضة يف رضورة اإ

 .وشام  بني السلطتني التنفيذية والقضائية ضامان الحرتام وس يادة القانون

 :  االإطار الكوين4- 

عدادها أأيضا عىل  اإن املقرتحات اليت سيمت بسطها م  خالل هذه املذكرة مت الاستناد يف اإ

  : خمتلف املواثيق ادلولية ذات الصةل، وكذا ابس تقراء القوانني املقارنة عىل النحو ال يت

العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية املعمتد م  قل  امجلعية العامة للأمم املتحدة - 

  ؛0900ديسمرب  00املؤرخ يف ( 80-د)أأ 8855مبوج  القرار عدد 

قرارها يف مؤمتر الأمم املتحدة السابع ملنع -  ملادئ الأمم املتحدة بشأأن اس تقالل القضاء واليت مت اإ

مبيالنو واملصادق علهيا م   0920اجملرمني، املنعقد خالل شهر دجنرب م  س نة  اجلرمية ومعامةل

، 0920نومفرب  89، املؤرخ يف 15/08قل  امجلعية العمومية للأمم املتحدة مبقتىض القرار عدد 

واالإجراءات الفعاةل لتنفيذ املبادئ الأساس ية الس تقالل السلطة القضائية، املعمتد م  قل  

  ؛0929دجنرب  00املؤرخ يف  11/008للأمم املتحدة مبقتىض القرار عدد  امجلعية العامة
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جامع اجمللس املركزي لالحتاد ادلويل للقضاة بتارخي -  قراره ابإ  00امليثاق العاملي للقضاة، اذلي مت اإ

 ؛0999نونرب 

 

قرارها م  قل  مجموعة الزناهة القضائية يف -  ابنغالور ملادئ بنغالور للسلوك القضايئ واليت مت اإ

، قل  أأن تمت مراجعهتا خالل املائدة املس تديرة 8550م  فرباير  80و 81ابلهند يف الفرتة ما بني 

 80لرؤساء احملامك العليا املنعقدة بقرص السالم يف الهاي هبولندا خالل الفرتة املمتدة ما بني 

قرارها كذكل م  قل  جلنة حقوق االإنسان ابلأ 8558نونرب  80و مم املتحدة مبقتىض ، واليت مت اإ

  ؛10/8550القرار عدد 

؛ واملبادئ التوجهيية 0920يونيو  80امليثاق االإفريقي حلقوق االإنسان والشعوب املعمتد بتارخي - 

فريقيا، واملعمتد بقمة رؤساء دول الاحتاد االإفريقي يف مابوتو  املتعلقة ابحلق يف حمامكة عادةل يف اإ

 ؛8550يوليوز  08و  1خالل الفرتة املمتدة ما بني 

 81/59/8508املصادق عليه م  طرف امجلعية العامة للأمم املتحدة بتارخي  0/00: القرار رمق - 

 يف اإطار الاجامتع عايل املس توى حول دوةل القانون؛

دارة العداةل املصادق   C.3/67/l. 34/Rev.1/Aقرار رمق-  طار اإ حول حقوق االإنسان يف اإ

 ؛00/00/8508لأمم املتحدة بتارخي عليه م  طرف امجلعية العامة ل

 .توصيات املقررة اخلاصة حول اس تقالل القضاة واحملامون غابرييال كناول- 

مياان منه ابدلور االإجيايب اذلي تلعبه امجلعيات املهنية، وتفعيال منه ملقتضيات  م  هذا املنطلق؛ واإ
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ادلفاع ع  الضامانت الأساس ية املادة الرابعة م  قانونه الأسايس اليت جتع  م  بني أأمه أأهدافه 

حلقوق وحرايت املواطنني، وم  أأمهها حقهم يف سلطة قضائية مس تقةل واملسامهة واملشاركة يف 

عداد مشاريع ومقرتحات وملمتسات القوانني ذات الصةل مبجال اهامتمه، فان اندي قضاة املغرب  اإ

ه خبصوص القانون التنظميي يتقدم هبذه املالحظات واملقرتحات اليت تعرب ع  رؤيته وتصورات

املتعلق ابلنظام الاسايس للقضاة كأرضية الإغناء النقاش العمويم حول املوضوع عىل ضوء ما 

  . تبناه جملسه الوطين يف دوراته السابقة

مالحظات اندي قضاة املغرب حول مهنجية صياغة مرشوع القانون التنظميي املتعلق : أأوال 

 :كام صادق عليه جملس النواب 00.050 :ابلنظام الأسايس للقضاة رمق 

ن الصياغة التامة والواحضة للنصوص املنظمة للسلطة القضائية واملمتثةل يف القانون التنظميي  اإ

املتعلق ابجمللس الأعىل للسلطة القضائية والقانون التنظميي املتعلق ابلنظام الأسايس للقضاة، يه 

ال القايض يف جو م  الثقة سواء تعلق السبي  الوحيد والفعال اذلي يضم  ظروف اش تغ

 .الأمر ابجلان  املعزز الس تقالليته، أأو اجلان  املتعلق ابحلقوق والالزتامات امللقاة عىل عاتقه

يالء الصياغة القانونية أأمهية قصوى تتناس  واملركز ادلس توري  نه يؤكد عىل رضورة اإ وذلكل فاإ

قرار دس تور  ذ ال معىن لسلطة قضائية مس تقةل 0085اذلي حتتهل السلطة القضائية بعد اإ ، اإ

فراغها م  حمتواها عند وضع القوانني التنظميية وتضميهنام مصطلحات وعبارات  دس توراي مع اإ

  :غامضة وفضفاضة، وهنا ميك  الوقوف عىل النقاط ال تية

تضمني مقتضيات مرشوع القانون التنظميي املتعلق ابلنظام الاسايس للقضاة ملفاهمي - 
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 89 - 05يف املواد " واج  التحفظ"عامة قابةل لأكرث م  تفسري م  قلي   ومصطلحات

فضال ع  ...00املادة " مسعة القضاء وهيبته"و ...050-00يف املادتني " االإدارة القضائية"و...

اس تعامل مصطلحات وعبارات ال تتناس  مع املتانة اليت تبوأأهتا السلطة القضائية يف ظ  

امللحقني "و... 00- 9 – 2 -0 -0 -0يف املواد " سكل القضايئال "م  قلي   8500دس تور 

 ؛...  00املادة " التلكيف" -00 -2يف املواد " القضائيني

ابعتبارمه جزء م  السلطة " القضاة املمترنون" اغفال تنظمي بعض املؤسسات ع  قصد - 

واء ابحملامك او مبؤسسة القضائية وحتديد حقوقهم وواجلاهتم خالل الفرتة اليت يقضوهنا ابلتدري  س

حاةل ذكل عىل قانون عادي  .تكوي  القضاة واإ

" بصفة خاصة"عدم حرص وحتديد الاخطاء اجلس مية بدقة م  خالل اس تعامل عبارات مث  - 

 .عند حتديده للأخطاء اجلس مية اليت تس توج  توقيف القايض ع  معهل 90يف املادة 

عنارص اليت جي  أأن يتضمهنا تقرير تقيمي عند حتديد ال " عىل اخلصوص" اس تعامل عبارة - 

الأمر اذلي ميك  أأن يرتت  عنه توسع يف التفسري م  قل  اجمللس عرب ... 00القضاة يف املادة 

قرار معايري غري واردة هبا م  شأأهنا التأأثري سلبا عىل القضاة عند تدبري وضعيات الفردية، مما  اإ

ياغة واحضة ودقيقة مانعة م  أأي لبس أأو يس تلزم حذف هذه العبارات والاس تعاضة عهنا بص 

 .سوء تأأوي 

الاحاةل عىل القوانني اجلاري هبا العم  حاليا يف جماالت تدخ  مض  مش متالت هذا القانوين - 

( مساةل نسق الرتيق خبصوص قضاة ادلرجة الثالثة) التنظميي املتعلق ابلنظام الاسايس للقضاة 
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 .000املادة 

 حدد ادلس تور ضوابطها و املتعلقة ابحلقوق الأساس ية للقضاة، تنظمي بعض املواضيع اليت- 

م  ادلس تور حيي  بشأأهنا عىل القانون كام  000كحق تأأسيس امجلعيات املهنية، رمغ أأن الفص  

 .005-02هو الشأأن ابلنس بة للمواد 

وبعضها " س  التقاعد" احلسم يف بعض املؤسسات اليت ال تزال حم  نقاش معويم وطين - 

 ."احلق يف االإرضاب"ر حم  قانون تنظميي مل يفتح النقاش حولها بعد ال خ

 .تغيري بعض املصطلحات ادلس تورية و اليت متس ابحلرايت الأساس ية للقضاة- 

م  هذا املنطلق يؤكد اندي قضاة املغرب عىل ادلور االإجيايب والبناء اذلي ينلغي أأن ميارسه 

ند مراقلته ملدى انسجام القانون التنظميي موضوع ع ( احملمكة ادلس تورية ) اجمللس ادلس توري 

املذكرة مع روح ادلس تور وتوهجاته احلقوقية، مثريا بذكل انتلاه الرأأي العام الوطين وادلويل 

لأمهية هذه النقطة، مع تأأكيده عىل رضورة أأن يلع  القضاء ادلس توري دوره اكمال صيانة 

ذا مل تتدارك السلطة الترشيعية ذكللدلس تور واملسامهة يف بناء دوةل القانون وامل  . ؤسسات اإ

مالحظات اندي قضاة املغرب حول مضمون مرشوع القانون التنظميي املتعلق ابلنظام : اتنيا

 :كام صادق علهيا جملس النواب 00.050:الأسايس للقضاة رمق

مثرة مع  ان تقدمي مالحظات هتم مرشوع القانون التنظميي املتعلق ابلنظام الأسايس للقضاة يه 

مؤسسايت اعمتد فهيا عىل الوثيقة ادلس تورية واملعايري ادلولية بشأأن اس تقالل السلطة القضائية، 

وكذا أأفض  التجارب ادلولية، وهو هيدف اىل تقدمي مسامهة واعية يف سبي  ادلفاع ع  
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طار البن اء اس تقالل السلطة القضائية وحقوق وواجلات القضاة والضامانت املمنوحة هلم، يف اإ

ادلس توري القامئ عىل ملدأأ الفص  بني السلط، واليت هتدف يف معقها ضامن حق املواط  يف 

و تمتركز هذه . حمامكة عادةل أأمام حممكة حمايدة مس تقةل غري خاضعة لأي تأأثري او ضغط

املالحظات ابلأساس حول تأأليف السلطة القضائية وكيفية الولوج الهيا والوضعيات الفردية 

ارسة احلرايت الأساس ية للقضاة، والاس تقالل املايل للسلطة القضائية، وضامن للقضاة، ومم

 .امحلاية للقضاة، وغريها م  املالحظات الأخرى واقرتاحات اندي قضاة املغرب بشأأهنا

   :فامي خيص القضاة املمترنني1- 

يس توج   يعترب اندي قضاة املغرب أأن الارتقاء مبعايري ورشوط الولوج اإىل السلطة القضائية

بداية تنظمي مؤسسة القضاة املمترنني بصل  النظام الاسايس للقضاة أأسوة ابلتجارب املقارنة، 

  :وهبذا اخلصوص يقرتح النادي ما ييل

حتديد الشهادة اجلامعني اليت ختول املشاركة يف ملاراة القضاة املمترنني يف شهادة املاسرت يف - 

 .( م  املرشوع املقرتح 2املادة ) ادلها القانون اخلاص او يف الرشيعة أأو ما يع

ختوي  اجمللس بواسطة قرار يصدره هبذا اخلصوص حتديد كيفية املشاركة يف ملاراة القضاة - 

املمترنني وبرانمج ومواد الاختبارات وتنقيطها وكذا كيفية اجراء امتحان هناية تكوي  القضاة 

أأن يعني الناحجون مهنم قضاة ممترنني بقرار  املمترنني ونرش هذا القرار ابجلريدة الرمسية، عىل

للرئيس املنتدب، وحتديد مدة التكوي  يف ثالث س نوات موزعة بني مؤسسة تكوي  القضاة 

وحممكة النقض واحملامك واالإدارات واملؤسسات العمومية واخلاصة، يتقاضون خاللها أأجرة يمت 
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ند خترهجم، ويف احلاةل اليت حتديدها بنص تنظميي ال تق  ع  نصف ما يتقاضاه القضاة ع 

يكونون فهيا موظفني حيتفظون حبقوقهم املكتس بة عىل ان توفر مؤسسة تكوي  القضاة السك  

 (.م  املرشوع املقرتح 8-2أأنظر املادة ) جماان للقضاة املمترنني خالل فرتة التكوي 

كامتن الرس املهين خضوع القضاة املمترنني لضوابط ونظم مؤسسة تكوي  القضاة، كام يلزتمون ي- 

وارتداء البذةل الرمسية يف اجللسة عىل أأن يقوموا بتأأدية الميني أأمام حممكة النقض قل  الرشوع 

 .( م  املرشوع املقرتح 0-2انظر املادة ) يف التدري  ابحملامك 

 :متكني القضاة املمترنني م  مجموعة م  الضامانت التأأديبية يف حاةل متابعهتم تأأديبيا م  خالل- 

  :ختوي  النظر يف اخملالفات التأأديبية املنسوبة للقضاة املمترنني جمللس تأأدييب يتأألف م  +

مستشار مبحمكة النقض بصفته رئيسا يعينه اجمللس الأعىل للسلطة القضائية ملدة ثالث - 

عضو منتخ  م  هيئة  -املفتش العام للشؤون القضائية  -س نوات قابةل للتجديد مرة واحدة 

 .س مبؤسسة تكوي  القضاة م  بيهنم، ملدة ثالث س نوات قابةل للتجديد مرة واحدةالتدري

فص  هجة املتابعة ع  هجة احلمك عرب متكني املدير العام ملؤسسة تكوي  القضاة م  حتريك  +

املتابعة يف حق القايض املمترن ع  طريق تقدمي تقرير يتضم  اخملالفة أأو اخملالفات املنسوبة 

رن، وتكييفها القانوين والنصوص املطبقة علهيا، مع ختويهل حضور جلسات اجمللس للقايض املمت

 .التأأدييب، دون أأن يكون هل احلق يف حضور املداوالت

متكني القايض املمترن املتابع تأأديبيا، ابملؤازرة مب  خيتاره م  القضاة املمترنني والقضاة العاملني  +

 ...وامجلعيات املهنية للقضاة واحملامني
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-2املادة )جع  املقررات الصادرة ع  اجمللس التأأدييب قابةل للطع  وفقا لالإجراءات العادية +

 .(م  املرشوع املقرتح 00

 :فامي خيص تأأليف السلطة القضائية واس تحداث جملس ادلوةل2- 

اإن تكريس مرشوع النظام الأسايس للقضاة ملبدأأ وحدة القضاء والاقتصار عىل هيئة واحدة 

هجازا عىل تشم  قضا ة الأحتام وقضاة النيابة العامة العاملني مبختلف احملامك يعترب احجافا واإ

التجربة اليت قطعها املغرب خبصوص احملامك الادارية، يف الوقت اذلي اكنت الأنظار متجهة اإىل 

حداث جملس ادلوةل كهرم هل، ابعتباره املرجع للنظر يف  اس تكامل رصح القضاء الاداري ابإ

وهجة ضد قرارات اجمللس الأعىل للسلطة القضائية ابعتباره اعىل هيأأة قضائية ادارية الطعون امل

ابململكة، ومستندان يف ذكل عديد اخلط  امللكية ذات الصةل أأبرزها اخلطاب املليك مبناس بة 

كام قرران : "..، واذلي جاء فيه 0999.08.00افتتاح اشغال اجمللس الاعىل للقضاء بتارخي 

اس تئناف ادارية يف افق انشاء جملس لدلوةل يتوج الهرم القضايئ الاداري لبالدان  اإحداث حمامك

حىت تتس ىن مواهجة لك اشتال الشطط وحىت يتاح ضامن س يادة الرشعية ودمع الانصاف بني 

، وكذا املواثيق ادلولية والتجارب املقارنة اليت كرست اس تقاللية القضاء الاداري ع  "املتقاضني

  : ي، وم  هذا املنطلق يقرتح الناديالقضاء العاد

ختص القضاء العادي : الأوىل: التنصيص عىل كون السلطة القضائية تتشلك م  هيئتني - 

ختص القضاء االإداري، عىل ان تشم  هيئة القضاء العادي قضاة الأحتام وقضاة النيابة : والثانية

ة النقض، وتشم  هيئة القضاء العامة، املعينني مبحامك أأول درجة وحمامك الاس تئناف وحممك
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االإداري القضاة املعينني ابحملامك االإدارية وحمامك الاس تئناف االإدارية وجملس ادلوةل املوجودي  يف 

م   0انظر املادة ) أأدانه وكذا القضاة املمترنني 00اإحدى الوضعيات املنصوص علهيا يف املادة 

  ،(املرشوع املقرتح

يعني فهيا القضاة و اام املسؤولية القضائية عىل ضوء ذكل  حتديد املناص  القضائية اليت- 

 (.م  املرشوع املقرتح 0-1انظر املواد ) التحديد 

 :فامي خيص تعيني القضاة3- 

  :ابلنس بة لتعيني القضاة يؤكد اندي قضاة املغرب عىل

مكة النقض تعيني مجيع قضاة اململكة مب  فهيم املسؤولني القضائيني، وخاصة الرئيس الأول حمل- 

والوكي  العام للمكل دلهيا م  طرف اجمللس الأعىل للسلطة القضائية وموافقة جالةل املكل عىل 

م  ادلس تور اذلي نص عىل أأنه يوافق املكل بظهري  00ذكل بظهري انسجاما مع أأحتام الفص  

تامة عىل تعيني القضاة م  قل  اجمللس الأعىل للسلطة القضائية، ويف اطار تدعمي قواعد احل

واحملاس بة داخ  السلطة القضائية بلك مكوانهتا يتعني اعامتد أأسلوب الانتخاب م  طرف مجيع 

 -خبصوص منص  الرئيس الاول حملمكة النقض والوكي  العام للمكل دلهيا –قضاة اململكة 

رشيطة توفرهام عىل رشوط الزناهة والكفاءة واخلربة، عىل أأن يمت تعييهنام م  طرف اجمللس 

ىل للسلطة القضائية، ويوافق املكل عىل هذا التعيني بظهري، مع حتديد واليهتام يف مدة أأربع الأع

 .( م  املرشوع املقرتح 88انظر املادة ) س نوات غري قابةل للتجديد
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م  مرشوع النظام الأسايس للقضاة قضاة  2تعيني اجمللس القضاة املمترنني املذكوري  يف املادة - 

درجة أأو نوااب لوكي  املكل دلهيا، أأو قضاة ابحملامك االإدارية ويرتبون يف الرتبة  للأحتام مبحامك أأول

الأوىل م  ادلرجة الثانية، لكون تعيني القضاة املمترنني ملارشة كنواب لوكي  املكل اهجاز عىل 

حقهم يف الاختيار بني القضاء اجلالس والقضاء الواقف م  هجة، وبني اختيارمه للقضاء العادي 

االإداري م  هجة أأخرى، كام أأن التعام  مع تعيني القضاة املمترنني انطالقا م  مربر سد أأو 

اخلصاص ميس حبق الاختيار، وينعكس سلبا عىل مردودية وجناعة معلهم اذلي يبقى غاية لك 

 .( م  املرشوع املقرتح 00انظر املادة ) اإصالح 

مسارمه املهين ملامرسة  اام النيابة التنصيص عىل عدم امتانية تعيني قضاة الاحتام خالل - 

ال بناء عىل طلهبم تفاداي للتأأثري احملمت  عىل القضاة بسب  مواقفهم أأو أ راهئم أأو حىت  العامة اإ

 .( م  املرشوع املقرتح 81أأنظر املادة .)توهجاهتم

يف مجيع املساواة بني مجيع احملامك، فامي خيص تعيني نواب املسؤولني القضائيني، وذكل بتعييهنم - 

أأنظر املادة )احملامك بدون اس تثناء، مع ختوي  اجمللس صالحية حتديد عدد النواب يف لك حممكة 

 (.م  املرشوع املقرتح 80

  :فامي خيص ترقية القضاة4- 

يعترب اندي قضاة املغرب أأن اإحداث نظام ترقية حمفز أأحد أأمه ضامانت الاس تقالل الفعيل 

هذا الاطار فان اندي قضاة املغرب يسج  عىل مرشوع واحلقيقي للسلطة القضائية، ويف 
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القانون التنظميي املتعلق ابلنظام الأسايس للقضاة تراجعه غري املربر ع  مجموعة م  توصيات 

  :اللجنة العليا الإصالح منظومة العداةل وعليه يشدد عىل

لغاء ادلرجة الثالثة أأسوة بقضاة احملامك املالية اذلي  يعينون ملارشة -  يف ادلرجة الثانية، وكذكل اإ

مراعاة للشهادة املقرتح اعامتدها لالجتياز ملاراة القضاة املمترنني ويه شهادة املاسرت أأو ما 

يعادلها، فضال عىل مدة التدري  مبؤسسة تكوي  القضاة، اذ ال يعق  أأن يرت  القايض يف 

ملوضوعية ذلكل قد ادلرجة الثالثة اليت اكنت تناس  الوضع السابق يف حني أأن الرشوط ا

 (.م  املرشوع املقرتح 0انظر املادة )تغريت 

اإحداث درجات جديدة بعد ادلرجة الاس تثنائية؛ وفق ما انهتت اليه توصيات اللجنة العليا - 

الإصالح منظومة العداةل قصد حتفزي قضاة ادلرجة الاس تثنائية عىل مزيد م  العم  والعطاء، 

فهيا القايض قد بل  درجة م  المترس والكفاءة العالية، فال يعق  علام اهنا يه املرحةل اليت يكون 

س نة دون أأي حتفزيات، س امي أأمام ما  85أأن يظ  القايض يف نفس ادلرجة ملدة قد تص  اإىل 

) س نة 09س نة مع قابليهتا للمتديد لتص  اإىل  00مت التنصيص عليه م  رفع س  التقاعد اإىل 

 .(السابقة 0انظر املادة 

قتصار عىل حتديد مدة تريق القضاة م  رتبة اىل أأخرى، دون احلديث ع  أأنساق رضورة الا- 

الرتيق اليت تفيد رضورة وجود مدد للرتيق ختتلف ابختالف النسق املقرتح، لكونه يشلك 

مدخال م  مداخ  التأأثري عىل القايض الرتباطه مبساره املهين مع وجوب حتديد مدد الرتيق 

 . (م  املرشوع املقرتح 08انظر املادة ) جمللس بنص تنظميي ابقرتاح م  ا
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حتديد مدة الاقدمية للتسجي  يف الحئة الاهلية للرتيق م  درجة اإىل اخرى ابلنس بة مجليع - 

 .(م  املرشوع املقرتح 00انظر املادة )ادلرجات القضائية يف مخس س نوات 

ة املنتخبني ابجمللس الاعىل اس تفادة مجيع القضاة م  الرتقية بشلك عادي، مبا يف ذكل القضا- 

لغاء ملدأأ جتميد ترقية القضاة املنتخبني ابجمللس، ضامان حلقهم يف  للسلطة القضائية م  خالل اإ

متانية نقلهم أأو تعييهنم يف  اام  املساواة مع ابيق قضاة اململكة، ويف املقاب  التأأكيد عىل عدم اإ

حلاقهم ابجمللس، مع التنصيص عىل عدم حضور العضو املعين ابلأمر خالل  أأخرى طيةل مدة اإ

انظر املادة ) اجامتعات اجمللس للبت يف وضعيته الفردية تزنيال ملبدأأ الوقاية م  تضارب املصاحل 

 .( م  املرشوع املقرتح 01

م  بني املواد  000 -001عىل كون املادتني  –يف حاةل الابقاء عىل ادلرجة الثالثة  -التأأكيد - 

، لأهنا س تحرم قضاة ادلرجة الثالثة م  حقهم الطبيعي يف الاس تفادة م  اجملحفة يف حق القضاة

نسق الرتيق اجلديد املقرتح لدلرجة الثالثة، واليت أأصبح مبوجهبا عدد الرت  القضائية هبذه 

، ويبقى الأمر املؤكد هو ان 0901كام هو معمول به حاليا يف ظهري  0رت  عوض  0ادلرجة 

أأي مربر، فضال ع  كون السلطة الترشيعية وقللها وزارة العدل هذا المتيزي ال ينبين عىل 

واحلرايت مل تربر تضميهنا ملث  ها املقتىض، اذلي يعترب انهتااك صارخا للمبدأأ القايض بوجوب 

املساواة بني املوظفني املنمتني لنفس الاطار خبضوعهم لنفس القواعد والضامانت والامتيازات 

رم مجيع قضاة ادلرجة الثالثة املامرسني حاليا م  حقهم الطبيعي م  دون أأي متيزي بيهنم، كام حت

الاس تفادة م  مقتضيات قانونية تقدم ضامانت أأكرث مع املقتضيات القدمية، وهنا وج  التساؤل 
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عام اذا اكنت الهواجس املالية يه املتحمكة يف ذكل؟ فلالإصالح مث  وتلكفة، ويطرح التساؤل 

بقاء فقط عىل فقرة وحيدة م  ظهري  0901 بأأمكهل هو ظهري ع  ادلافع وراء الغاء ظهري واالإ

يه الفقرة الرابعة املنظمة لنسق تريق قضاة ادلرجة الثالثة ؟ للك هذه الأس باب وغريها  0901

وختوي  قضاة ادلرجة الثالثة م   000وعىل سبي  الاحتياط يقرتح النادي حذف املادة 

 .م  مرشوع هذا القانون التنظميي 00يف املادة الاس تفادة م  نفس نسق الرتيق املقرر 

لغاء أ لييت التلكيف والمتديد عىل اعتبار أأن هاتني ال ليتني جتسدان عدم املساواة وعدم تتافؤ -  اإ

الفرص؛ كام تعتربان وس يةل للتأأثري عىل اس تقالل القايض ورضب أأسس اس تقالل السلطة 

 .(قرتحم  املرشوع امل 051- 00وفق املادتني ) القضائية 

  : فامي خيص نق  وانتداب القضاة5- 

  :ابلنس بة لنق  القضاة •

يشلك ثبات وظيفة القضاة أأحد الرشوط الأساس ية الحتفاظهم ابس تقالهلم وضامان الس تقرارمه 

النفيس والاجامتعي، فعدم ضامن تأأمني الوظيفة عىل املدى البعيد يسه  تعرضهم لضغوط م  

ةل م  املواثيق ادلولية، وم  ذكل البند احلادي عرش م  هجات خمتلفة، وهو ما كرس ته مج

: املبادئ الأساس ية الس تقالل السلطة القضائية الصادرة ع  الأمم املتحدة اذلي جاء فيه ما ييل 

يضم  القانون للقضاة بشلك مناس  متضية املدة املقررة لتولهيم وظائفهم، واس تقالهلم، " 

ال ينق  قضاة : " م  دس تور اململكة عىل أأنه  052  ، ويف هذا الاطار نص الفص"وأأمهنم 

ال مبقتىض القانون حاولت وضع العديد  00-08:، غري أأن املرشوع و الس امي املادتني"الأحتام اإ
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م  الاس تثناءات اليت متس جبوهر هاته احلصانة ادلس تورية وأأفرغهتا م  حمتواها، اذ أأن 

، وهبذا اخلصوص 08نق  اليت تضمنهتا املادة املرشوع مل يراعي هذا املبدأأ يف بعض حاالت ال 

  :يؤكد اندي قضاة املغرب أأن

النق  عىل اثر شغور منص  قضايئ أأو سد اخلصاص س يفرغ ملدأأ حصانة القايض م  النق  - 

م  حمتواه، اذ س يصبح القايض حم  نق  لكام تبني أأن هناك خصاص أأو شغور ملنص  قضايئ، 

ال لية م  قل  اجمللس الأعىل للسلطة القضائية، ذلا يقرتح  يف غياب معايري واحضة الإعامل هذه

 .حذف هذا البند ضامان حلصانة القضاة م  النق  خارج الضوابط القانونية

النق  عىل اثر ترقية، س يحول هاته الأخرية م  متافأأة للقايض عىل جمهوده اىل عقاب أأو - 

اةل النق  عىل اثر ترقية اىل أأقىص بصيغة أأخرى يه عقوبة يف شلك ترقية، ذلا يتعني تقييد ح

احلدود، مراعاة م  هجة لالس تقرار العائيل والنفيس للقايض وضامان للمصلحة العامة م  هجة 

ابدلائرة  -اذا ما اكن ذكل الزما  -أأخرى، وذكل ابالقتصار عىل تعيني القايض يف حاةل الرتقية 

ةل تقدمي طل  م  القايض املعين خبالف الاس تئنافية اليت اكن يزاول فهيا  اامه، ما عدا يف حا

 .(م  املرشوع املقرتح 08أأنظر املادة )ذكل 

 ابلنس بة النتداب القضاة •

اإن ختوي  املسؤولني القضائيني مبحمكة النقض ومبحامك الاس تئناف سلطة انتداب القضاة يعترب 

ر م  هجة هتديدا مس مترا ومسا حبصانة عدم نق  القضاة م  هجة وخرقا ملقتضيات ادلس تو 

أأخرى، لكون الانتداب يدخ  يف جمال تدبري الوضعية الفردية للقضاة اليت تعد اختصاصا 
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م  ادلس تور، خاصة اذا ما راعينا تفرغ اعضاء  000أأصيال وحرصاي للمجلس طبقا للفص  

متانية عقد اجامتعاته يف أأي وقت، وابلتايل ال ميك  ختويهل لأي اكن سواء للمسؤولني  اجمللس واإ

مكة النقض أأو للمسؤولني عىل صعيد ادلوائر الاس تئنافية، كام أأن استشارة املسؤول مبح

  :القضايئ املبارش ال مربر لها، ذلا يقرتح اندي قضاة املغرب

جع  قرار الانتداب بيد اجمللس يلجأأ اليه يف حاالت الرضورة القصوى، وذكل ملدة ال - 

قة القايض املعين، مع التنصيص عىل عدم امتانية اشهر قابةل للتجديد مرة واحدة مبواف 0تتجاوز 

الانتداب سوى مرة واحدة خالل املسار املهين للقايض، وفقا لتوصيات اللجنة العليا للحوار 

 .( م  املرشوع املقرتح 00أأنظر املادة .)الوطين الإصالح منظومة العداةل

تظمل يعترب حائال دون تنفيذ أأن يكون قرار الانتداب قاب  للتظمل أأمام اجمللس، وكون طل  ال - 

 -قرار الانتداب، عىل ان يكون قرار رفض التظمل قاب  للطع  امام اعىل هيئة قضائية ادارية 

 .( م  املرشوع املقرتح 00انظر املادة ) -جملس ادلوةل

رصد تعويض للقايض املنتدب يقرتح أأال يق  ع  نصف الاجرة اليت يتقاضاها تشجيعا هل - 

 .(م  املرشوع املقرتح 00انظر املادة ) داته وتضحياته واعرتافا مبجهو 

 : فامي خيص ضامانت احملامكة التأأديبية العادةل5- 

ترتبط احملامكة التأأديبية العادةل ابس تقالل القضاة وذكل ع  طريق تعزيز حقوق ادلفاع، وكذا 

خ  أ جال معقوةل، شفافية املسطرة التأأديبية، وضامن احلق يف احلصول عىل املقررات املتخذة دا

  : وذكل م  خالل توفري مجموعة م  الضامانت
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  :عىل مس توى الضامانت التأأديبية يف حاةل الانقطاع ع  العم : أأوال 

يشدد اندي قضاة املغرب عىل رضورة احرتام قواعد احملامكة العادةل اليت تعترب احلضورية مكوان 

م  كون الانقطاع ع  العم  يعترب  058ة مركزاي لها يف مجيع احلاالت، وأأن ما تضمنته املاد

موجلا حلرمانه م  الضامانت التأأديبية احجاف يف حقه، ويسج  هبذا اخلصوص املالحظات 

  :التالية

تغي  القضاة ع  مقرات معلهم خيتلف بني قضاة النيابة العامة اليت تقتيض طبيعة معلهم - 

ن مبا هو حمدد يف جدول امجلعية العمومية احلضور اليويم ابحملامك، وقضاة الأحتام اذلي  يلزمو

للمحمكة، ذلا يتعني المتيزي بني صنفي القضاة عند احلديث ع  تغي  القضاة ع  مقار معلهم 

مكوج  للمساءةل، وذكل جبع  املعيار الضابط ملهام لك قاض هو ما لكف به م  قل  امجلعية 

 .( م  املرشوع املقرتح 058املادة ) العمومية ابحملمكة 

عدم حتديد م  هو املسؤول القضايئ اذلي يتوىل اخلار الرئيس املنتدب حباةل التغي  ه  - 

هو املسؤول القضايئ املبارش ابحملمكة اليت يزاول هبا القايض املعين أأم املسؤول الأعىل، ذلا 

) يقرتح أأن يكون الاشعار م  قل  املسؤول القضايئ ابحملمكة اليت يزاول هبا القايض املعين 

 .( م  املرشوع املقرتح 058املادة 

جزاء العزل هو جزاء خطري جدا، ذلا يتعني تسييجه مبجموعة م  الضامانت وأأبرزها رضورة - 

نذار   .( م  املرشوع املقرتح 058املادة ) توص  القايض املعين خشصيا ابالإ

انقطاع القايض ع  عدم الاشارة اىل احلاةل اليت يصدر فهيا قرار العزل، مث يتبني بعد ذكل أأن - 
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رادته، ذلا يقرتح يف هذه احلاةل أأن يصدر اجمللس مقرر  معهل اكن لسب  قاهر وخارج ع  اإ

رجاع القايض اإىل معهل مع تسوية وضعيته املالية ابتداءا م  اترخي  ابلعدول ع  قرار العزل، واإ

 .(م  املرشوع املقرتح 058املادة ) انقطاعه ع  العم 

  :د الأخطاء املهنية اجلس ميةعىل مس توى حتدي: اثنيا 

م  املبادئ الأساس ية بشأأن اس تقالل السلطة القضائية اليت  02عىل خالف ما قرره البند 

 80اعمتدها مؤمتر الأمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعامةل اجملرمني املعقود يف ميالنو م  

مبوج  قراري  كام اعمتدت ونرشت عىل امللأ  0920ديسمرب /أأيلول 0أأغسطس اإىل /أ ب

 15/010و 0920نومفرب /ترشي  الثاين 89املؤرخ يف  15/08امجلعية العامة للأمم املتحدة 

يقاف أأو : " م  كونه  0920ديسمرب /اكنون الأول 00املؤرخ يف  ال يكون القضاة عرضة لالإ

جاءت  ،"للعزل اإال دلواعي عدم القدرة أأو دواعي السلوك اليت جتعلهم غري الئقني لأداء  اا ام 

ميك  توقيف القايض حاال ع  : " م  مرشوع النظام الأسايس للقضاة لتقرر أأنه  90املادة 

ذا توبع جنائيا أأو ارتك  خطأأ جس امي ، وهبذا اخلصوص فان اندي قضاة ..."مزاوةل  اامه اإ

  :املغرب يود ابداء املالحظات التالية

ترب مناقضا لقواعد العداةل، اذ أأن ان اعتبار اخلرق اخلطري لقاعدة مسطرية خطأأ جس امي، يع - 

ال اذا اكن معداي وبسوء نية، ذلا يقرتح أأن  يقاف اإ جمرد اخلطأأ يف املسطرة ال يعترب موجلا لالإ

يكون اخلطأأ ماسا ابلقواعد اجلوهرية للمسطرة ومرتكلا بسوء نية وان تمت معاينة هذا اخلرق م  

 .قل  حممكة النقض
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ان مصطلح اخلطري هو مصطلح فضفاض وغري : وضوع ابلنس بة للخرق اخلطري لقانون امل- 

قاب  للقياس، اذ أأنه يويح بوجود درجات للخطأأ املوضوعي، يف حني أأن خرق القانون 

املوضوعي هو خرق واحد وال يتعدد، وم  هنا وتالفيا لهذا اخلطأأ اوجد املرشع درجات 

والقول بكون خرق  للتقايض أأولك لها النظر فامي يشوب الاحتام حم  الطع  م  أأخطاء،

القانون املوضوعي هو خطأأ جس مي يرتت  عليه الايقاف وم  مث العزل هو تعد م  هجة عىل 

اختصاص احملامك الاعىل درجة كام أأنه يؤدي اىل وأأد الاجهتاد القضايئ نتيجة خوف القضاة م  

ي سوء تأأوي  مقتضيات هذا النص، و يتناىف م  هجة أأخرى مع مضمون احلديث الرشيف اذل

يعطي للمجهتد املصي  اجران وللمجهتد اخملطئ أأجر واحد يف حني مصري اجملهتد اخملطئ وان 

 .التوقيف وم  مث العزل ذلا يتعني حذف هذا البند –حبس  هذه املادة  -اكن ع  حس  نية 

هامل أأو التأأخري غري املربر أأو املتكرر -  ان اندي قضاة املغرب ال يعارض يف ... : ابلنس بة لالإ

ال أأنه يرى اع  تبار ما ورد هبذا البند خمالفة  انية موجلة للمسؤولية التأأديبية مىت ثبت ذكل، اإ

يف مقاب  ذكل، أأهنا مع ذكل ال ترىق العتبارها خطأأ جس امي خصوصا أأمام جسامة اجلزاء 

املرتت  ع  ذكل واملمتث  يف التوقيف ورمبا العزل، ذلا يقرتح حذفه م  الحئة الأخطاء اجلس مية 

 .تباره خطأأ تأأديبيا عادايواع 

نفس الأمر نؤكده ابلنس بة ملا ورد يف البند املوايل املتعلق ابالمتناع العمدي ع  التجرحي، كام - 

الذلي  صادرا حق القضاة يف التعبري ع  أ راهئم يعتربان استلاقا لنتاجئ احلوار  2و 0أأن البندي  

 .يعترب املتان الأصي  ملث  هذه املقتضيات اجملمتعي املتعلق ابلقانون التنظميي لالإرضاب، واذلي
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ذا اكن اعتبار اختاذ القايض موقفا س ياس يا ال اشتال يف اعتباره خطأأ -  ابلنس بة للبند التاسع فاإ

يه عبارة مهبمة وقابةل " الادالء بترصحي يكتيس صبغة س ياس ية "  انيا جس امي فان عبارة 

مهنا وحدود ما يسمح للقضاة ابلتعبري ع  أ راهئم للتأأوي  والتأأوي  املضاد لصعوبة حتديد املقصود 

 ."الادالء بترصحي يكتيس صبغة س ياس ية" خبصوصه وما مينع علهيم، ذلا يقرتح حذف عبارة 

أأما ابلنس بة للبند الاخري اذلي منع عىل القضاة الاخنراط يف الأحزاب الس ياس ية أأو املنظامت - 

م  ادلس تور منع عىل  000رة الأخرية م  الفص  النقابية، فيتعني التأأكيد أأن ادلس تور يف الفق

القضاة الاخنراط يف الأحزاب الس ياس ية أأو املنظامت النقابية وليس النقاابت املهنية وهناك بون 

م   90املادة ) شاسع بيهنام، ذلا يقرتح اعادة صياغة البند كام هو ملني يف التعدي  املقرتح 

 .(املرشوع املقرتح

م  مرشوع القانون التنظميي املتعلق ابلنظام الأسايس للقضاة مرتبطة  90ان املادة : مالحظة 

م  مرشوع القانون التنظميي للمجلس الأعىل للسلطة القضائية واليت خولت للرئيس  95ابملادة 

املنتدب امتانية توقيف القايض يف حاةل متابعته جنائيا أأو ارتتابه خطأأ جس امي بعد استشارة غري 

لك م  الوكي  العام للمكل دلى حممكة النقض وعضوي  م  القضاة املنتخبني  ملزمة للجنة تضم

وعضوي  م  غري القضاة، وهو أأمر يتناىف مع مقتضيات ادلس تور املتعلقة بكون اجمللس هو 

كذكل م   95صاح  الاختصاص الأصي  يف تدبري وضعية القضاة، ذلا يتعني تعدي  املادة 

ق ابجمللس الأعىل للسلطة القضائية، وذكل بتخوي  اجمللس حق مرشوع القانون التنظميي املتعل

متانية عقد اجامتعات  توقيف القايض خصوصا اذا ما اس تحرضان تفرغ أأعضاء اجمللس واإ



98 
 

 .اس تثنائية دون عائق

  :عىل مس توى حتديد الأخطاء املهنية املرتبطة ابالإدارة القضائية: اثلثا 

عمي اس تقالل القضاء وفق املفهوم اذلي حدده امليثاق ابلنظر لأمهية الادارة القضائية يف تد

العاملي للقضاة، لكونه هيدف اىل ضامن الاس تقالل يف عالقة القضاة مبجموعات الضغط بلك 

جتلياهتا الس ياس ية والاقتصادية و الاجامتعية م  هجة، واالإدارة القضائية والقضاة أأنفسهم م  

 رضورة تنظمي الأخطاء املهنية املرتبطة ابالإدارة هجة اثنية، فان اندي قضاة املغرب يشدد عىل

القضائية م  قلي  قيام املسؤولني القضائيني ابلتأأثري أأو حماوةل التأأثري غري املرشوع عىل القضاة 

عند بهتم يف امللفات املعروضة علهيم، أأو تقدمي تقارير للتقيمي خمالفة للواقع ع  قصد، أأو عدم 

لعامة للمحامك يعترب م  أأخطاء  انية موجلة للمساءةل ابلنس بة الالزتام مبقررات امجلعيات ا

دارة القضائية   .(م  املرشوع املقرتح 90املادة ) لالإ

تكريس ملدأأ تناس  العقوبة مع اخلطأأ التأأدييب املرتك  ومراجعة املقتضيات املتعلقة برد : رابعا 

 :الاعتبار

  :يقرتح اندي قضاة املغرب هبذا اخلصوص

ابت الصادرة يف حق القضاة عند ارتتاهبم أأخطاء  انية متناس بة مع اخلطأأ املرتك  جع  العقو- 

مع التشديد عىل أأال تكون عقوابت ادلرجة الاوىل مصحوبة ابلنق  التلقايئ، مع امتانية ان 

م  املرشوع  99انظر املادة )تكون مقرتنة ابلنق  التلقايئ خبصوص العقوابت م  ادلرجة الثانية 

 .( املقرتح
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جامع أأعضاء اجمللس مع وجوب الاشارة اىل هذا الاجامع يف -  ال ابإ عدم اختاذ قرار العزل اإ

 .( م  املرشوع املقرتح 99انظر املادة )منطوق قرار العزل 

 050تقليص مدد رد الاعتبار نظرا لكون املدة القانونية احملددة لرد الاعتبار احملددة يف املادة - 

امتد مدد معقوةل تسامه يف جتاوز الأثر اليسء للعقوبة عىل نفس ية تعترب طويةل، ذلا يقرتح اع

القايض وأأدائه املهين، وكذا جع  رد الاعتبار تلقائيا وبقوة القانون دون طل ، وخفض أأج  

رد الاعتبار يف مدة س نتني خبصوص العقوابت م  ادلرجة الأوىل ويف اربع س نوات خبصوص 

عني حتديد اترخي رد الاعتبار بعد تنفيذ للعقوبة أأو تقاد اا العقوابت م  ادلرجة الثانية، كام يت

 .(م  املرشوع املقرتح 050انظر املادة )

  :فامي خيص تقاعد القضاة 7- 

يرتبط تنظمي حد س  تقاعد القضاة ارتباطا وثيقا مببدأأ ثبات املنص  القضايئ اذلي يعد أأمه 

  :املغرب راكئز اس تقالل القضاة، ولهذا السب  يعترب اندي قضاة

منه تشلك مسا  051أأن املقتضيات اليت تضمهنا مرشوع القانون التنظميي يف املادة - 

بقاء عىل  ابس تقالل القضاة، ويقرتح لتجاوز بعض السلبيات اليت أأفرزهتا املامرسة، رضورة االإ

متانية المتدي 05حد س  التقاعد يف  د عاما ابلنظر لع ء رساةل القضاء، مع التشديد عىل عدم اإ

مجليع القضاة مب  فهيم الرئيس الأول والوكي  العام للمكل مبحمكة النقض لأي سب  م  

 .0902دجنرب  05الأس باب، كام اكن معموال به مبقتىض النظام الأسايس لرجال القضاء بتارخي 

أأن مجيع املقتضيات املنظمة لتقاعد القضاة يتعني تنظميها يف صل  هذا القانون التنظميي، - 



011 
 

الإحاةل بشأأهنا عىل الأنظمة اجلاري هبا العم ، لأن هذه االإحاةل تبقى خمالفة لدلس تور، وعدم ا

منه عىل أأنه حيدد بقانون تنظميي املعايري املتعلقة بتدبري الوضعية  000اذلي نص يف الفص  

 املتعلقة بتحديد فرتة انتقالية) م  املرشوع 000املهنية للقضاة، مع وجوب الغاء مقتضيات املادة 

  .(لس  تقاعد القضاة

  :فامي خيص احلقوق الأساس ية للقضاة8- 

خبصوص احلقوق الأساس ية للقضاة الواردة مبرشوع القانون التنظميي يود النادي ابداء 

 : املالحظات التالية

ان مجيع القيود اليت حددها مرشوع القانون التنظميي عىل حرية تأأسيس امجلعيات املهنية او - 

عيات تعترب خمالفة لدلس تور اذلي حدد ضوابط ممارسة تكل احلقوق وفق ما الاخنراط يف امجل 

ميك  للقضاة الانامتء اىل مجعيات أأو انشاء "منه اذلي نص عىل أأنه  000تضمنه الفص  

مجعيات  انية مع احرتام واجلات التجرد واس تقالل القضاء وطبقا للرشوط املنصوص علهيا يف 

غري دس تورية وخمالفة للمبادئ واالإعالانت ادلولية  02ردة يف املادة ، وتبقى القيود الوا"القانون

بشأأن متتع : املبدأأ الثام  ) وخصوصا ملادئ الأمم املتحدة بشأأن اس تقالل السلطة القضائية 

القضاة االإنسان كغريمه م  املواطنني حبرية التعبري و الاعتقاد و تكوي  امجلعيات و التجمع 

املرشع العادى ال جيوز هل الغاء احلقوق املكرسة مبقتىض ادلس تور أأو  ، اذ م  املعلوم أأن...(

لغاء، اذ ليس هل اإال حق تنظمي هذه احلقوق وحتديد  تغيريها مبا يص  هبا اىل درجة االإ

الاجراءات املتعلقة مببارشة الافراد لها، وممارس هتا دون حظر أأو تقييد مانع لها أأو يتعارض مع 
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ذكورة مل تراعي ذكل عندما أألزمت القضاة مبراعاة واج  التحفيظ الغاية مهنا، واملادة امل

والأخالقيات القضائية، وكذا احلفاظ عىل صفات الوقار صوان حلرمة القضاء وأأعرافه يف ظ  

غياب اي حتديد لتكل املفاهمي، يف الوقت اذلي اكن ينتظر م  املرشوع العم  عىل حامية 

تكريسا للتأأوي  ادلميقراطي واحلقويق لدلس تور كام اندى  حقوق القضاة يف هذا اجلان  وتفعيلها

 .بذكل جالةل املكل

م  املرشوع خبصوص تأأسيس مجعيات غري  انية او تس يريها  02ان املنع اذلي كرس ته املادة - 

املشار اليه اعاله اذلي مك  القضاة  000يعد رضاب للمكتس  ادلس توري املقرر يف الفص  

ت املهنية دون تقييد، وم  منطلق ان القانون التنظميي يأأيت يف مرتبة م  حق الانامتء للجمعيا

أأدىن م  ادلس تور ال ميكنه ان يقيد حقا كرسه ادلس تور وابلأحرى ان يلغيه، كام أأن هذا املنع 

م  التس يري يعترب منعا غري ملارش م  الانامتء للجمعيات غري املهنية لأنه س يحول دون ممارسة 

 . يف امتانية التقدم للرتحش والتس يري القايض حقه الطبيعي

قامة مبقر حممكة الاس تئناف اليت ميارس داخ  دائرة نفوذها، كام -  لزام القضاة ابالإ ان اس مترار اإ

م  املرشوع يعترب خرقا دس توراي للحرايت واحلقوق الأساس ية للقضاة  08ورد يف املادة 

ين والاس تقرار فيه و اخلروج منه بصفهتم مواطنني والس امي حرية التنق  عرب الرتاب الوط

م  ادلس تور، ذلا يقرتح حذف املادة املذكورة خصوصا أأمام  81والعودة اليه طبقا للفص  

 .تطور وسائ  التنق  بني خمتلف مدن اململكة

خبصوص املشاركة يف الندوات الوطنية وادلولية العلمية املرتبطة ابجملال القانوين والقضايئ، - 
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وجوب منح مجيع التسهيالت الرضورية للمشاركة فهيا، ونفس الأمر  يشدد النادي عىل

ابلنس بة حلضور اجامتعات الأهجزة املسرية للجمعيات املهنية وأأنشطهتا تكريسا للحق ادلس توري 

 . وختوي  ذكل للمسؤولني القضائيني

لمية جي  ان قيام القايض ابلتدريس أأو البحث العلمي أأو املشاركة يف الأنشطة والندوات الع - 

ان خيضع لرشط واحد يمتث  يف عدم التأأثري عىل أأدائه املهين مع مراعاة الاس تثناء خبصوص 

انظر ) القضاة اعضاء الاهجزة املسرية للجمعية املهنية يف حدود مدة الرتخيص املسموح هبا هلم 

 (م  املرشوع املقرتح 00واملادة  10املادة 

ة أأو جامعية تؤدي اىل وقف أأو عرقةل اجللسات يعترب ان منع القضاة م  القيام بأأعامل فردي-

حماوةل م  هجة للحد م  حرية التعبري املكفوةل دس توراي للقضاة، كام أأنه م  هجة أأخرى يعترب 

مصادرة حلق الارضاب ابلنس بة للقضاة، يف حني أأن ادلس تور أأحال ابلنس بة لالرضاب عىل 

 ".قانون تنظميي واذلي يبقى وحده احلق يف تنظميه

 مذكرة اندي قضاة املغرب حول مرشوع القانون رمق 02-00 املتعلق ابلتنظمي القضايئ للمملكة

 "نص املذكرة :

اإن اندي قضاة املغرب؛ اعتبارا م  كونه مجعية  انية مواطنة تروم املسامهة يف تطوير الأداء  

ى اإىل الرفع م  الترشيعي مبا خيدم املصلحة العليا للمواط  و الوط ؛ و اعتبارا لكونه يسع

النجاعة والفعالية اليت يضطلع هبا القضاء م  أأج  ضامن ظروف أأمث  محلاية حقوق و حرايت 
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الأفراد و امجلاعات؛ و اعتبارا لكونه مجعية فاعةل معربة ع  قاعدهتا المتثيلية م  مجهور القضاة و 

غرب يعترب نفسه هجة القاضيات و مرتمجة لتوهجاهتم و اختياراهتم؛ و نظرا لكون اندي قضاة امل

معنية ابلقرار الترشيعي مىت اكن مرتبطا حبق  العداةل و متصال بشأأن القضاء؛ و لأنه هيدف اإىل 

التفعي  احلقيقي و الواقعي للأهداف اليت سطرت يف الفص  الرابع م  نظامه الأسايس، م  

نه يرى أأن يبسط مالحظاته حول مرش  وع القانون خالل اكفة املنابر و لك املناس بات؛ فاإ

 :  املتعلق ابلتنظمي القضايئ للمملكة، م  خالل الورقة التالية اليت ارتأأى أأن يقد اا وفق ال يت

 الأهداف املوهجة لرؤية النادي؛ : أأوال 

 املالحظات املهنجية خبصوص الصياغة الترشيعية ملرشوع القانون؛: اثنيا 

 الانتقادات املوهجة ملضامني مرشوع القانون؛: اثلثا 

 اخلطوط العريضة للبدائ  املقرتحة م  طرف النادي؛: رابعا 

 .الأهداف املوهجة لرؤية النادي: أأوال 

 : يروم النادي م  هذه الورقة العم  عىل حتقيق الأهداف التالية 

ضامن احرتام املبادئ و القواعد ادلس تورية املتعلقة ابس تقالل السلطة القضائية : الهدف الأول 

 ة ؛تنظامي و ممارس

جتس يد الزتام املغرب اجتاه املنتظم ادلويل بشأأن التزني  الأمث  خملتلف : الهدف الثاين 

التوصيات الأممية و ادلولية بشأأن اس تقالل السلطة القضائية بشقهيا القضاء اجلالس و القضاء 

 الواقف ؛
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لقة مبنظومة ضامن انسجام ترشيعي بني خمتلف أأجزاء املنظومة الترشيعية املتع: الهدف الثالث 

 العداةل ؛

تبلي  رؤية قاعدة النادي اإىل اجلهات املسؤوةل ع  وضع املرشوع و ادلفاع عهنا : الهدف الرابع 

 . وفق ال ليات املمكنة و املتاحة، جتس يدا لروح املسؤولية امللقاة عىل عاتق الأهجزة املنتخبة

 .ظمي القضايئاملالحظات املهنجية خبصوص الصياغة مرشوع قانون التن: اثنيا 

بداء املالحظات عىل الصياغة اليت جاءت هبا مرشوع قانون التنظمي القضايئ للمملكة  ميك  اإ

 . م  خالل مس تويني؛ املس توى الشلكي و املس توى املوضوعي

 م  حيث املس توى الشلكي ؛:  0

فاإن املرشوع اعمتدت أأسلواب فضفاضا يف التعبري عىل احملتوى الترشيعي يف عدد م  

تضيات، و هو ما س يؤدي ال حماةل اإىل فتح الباب للتأأويالت و التأأويالت املضادة عند املق 

تزني  مضامني هذا القانون، ابلشلك اذلي س يؤثر ال حماةل عىل اس تقالل السلطة القضائية و 

 :اس تقالل الرأأي القضايئ، و ميك  المتثي  ذلكل مبا ييل

اف مسؤولهيا، مبا يؤم  انتظام و اس مترارية اخلدمة متارس احملامك أأشغالها، حتت اإرش ” :  0املادة 

، هنا يثار التساؤل حول املقصود مبامرسة الأعامل حتت اإرشاف املسؤولني، و ”. …القضائية 

ه  هذا يعين أأن املسؤول القضايئ ميك  هل أأن يتدخ ، بداعي تأأمني انتظام اجللسات و 

و التدخ  يف تدبري وضعيات امللفات و اس مترارية اخلدمات و غريها، بتغيري القايض بأ خر أأ 

دراهجا ابجللسات أأو حتديد نوع و طبيعة امللفات اليت جي  النظر فهيا عىل وجه الرسعة مما هو  اإ
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؛ و هو ما جيع  مث  هذه العبارة ترضب يف الصممي معق مفهوم الاس تقاللية، مما …غري ذكل 

عادة النظر يف مث  هذه الصياغة  . يتعني معه اإ

، ه  املقصود هنا ”ال حيرض قضاة النيابة العامة مداوالت قضاة الأحتام” … :  00املادة 

قضاة النيابة العامة مبحامك املوضوع أأم املقصود مجيع قضاة النيابة العامة مب  فهيم قضاة النيابة 

العامة مبحمكة النقض؛ فلقاء هذا املقتىض هبذا الشلك م  شأأنه املساس ابدلور الوظيفي للنيابة 

 . لعامة حملمكة النقض و نقلها م  مركزها احلايل اإىل مركز جديدا

تتوىل السلطة احلكومية امللكفة ابلعدل االإرشاف االإداري و املايل عىل احملامك ” :  80املادة 

 ... بتنس يق مع املسؤولني القضائيني مبا ال يتناىف و اس تقالل السلطة القضائية 

داراي  لسلطة و مراقلة الوزير امللكف ابلعدل، و ميارس  اامه خيضع التات  العام للمحمكة اإ

، مث  هذه الصياغة م  شأأهنا التشويش "حتت السلطة املبارشة للمسؤولني القضائيني ابحملمكة

متانية حتمك  عىل فكرة الاس تقالل املايل و االإداري للسلطة القضائية م  هجة، وم  أأخرى اإ

احملامك م  املوارد و التجهزيات الالزمة حلس  سري  السلطة احلكومية امللكفة ابلعدل يف متكني

 .العداةل، و هو ما س يؤثر ال حماةل عىل مضمون ملدأأ الاس تقالل

ذ أأبقت وضعيته ” التات  العام” كام أأن هذه الصياغة جاءت معيبة م  حيث تنظمي مركز  اإ

رادتني الأوىل للسلطة احلكومية امللكفة ابلعدل و الثانية ابملسؤول القضايئ و م   املهنية رهينة ابإ

هنا يثور السؤال حول مسؤولية هذا املسري م  هجة، و ع  اجلهة امللكفة ابحملاس بة و ع  

 .ضابط الرتجيح يف حاةل املنازعة بني اجلهتني أأو تصادم الرؤيتني م  هجة أأخرى
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جراءات و املساطر القضائية ” :  88املادة  هذا املقتىض  ؛”تعمتد احملامك االإدارة االإلكرتونية لالإ

جرائية اليشء اذلي جيع  احملمكة ملزمة ابخلضوع لهذا  جاء فضفاضا، و غري مقرون بأأية أ لية اإ

املقتىض ومسؤوةل عنه يف الوقت اذلي ال تتحم  أأية هجة أأخرى مسؤولية البنية التحتية 

جياد الس ب  الكفيةل لتزني  هذا احملتوى عىل أأر  ض الواقع ، االإلكرتونية للمحمكة و املسامهة يف اإ

وخاصة رضورة  الزتام مجيع  املتعاملني مع احملمكة م  ادارات عامة وهيئات  انية  خاصة م  

سلوك  الاجراءات الالكرتونية حىت يكون لهذا املقتىض أأمهية عىل العم  القضايئ ، اما الزتام 

ذ عو  نه يأأيت بنتاجئ عكس ية  وفق جتربة الواقع ابحملامك، اإ ض أأن يسهم احملمكة به وحدها فاإ

نه بسب  التعقيد الالكرتوين  التحديث يف وص  املتقايض اإىل نسخ الاحتام يف وقت معقول فاإ

نه يؤدي اإىل تعطي  حصول املتقاضني عىل نسخ احتام  والتعاطي التجزييئ مع هذا املوضوع فاإ

 . .وشهادهتم امام احملامك

ت الواردة ابملسودة موضوع تكل بعض املالحظات املتعلقة بشلك الصياغة ادلاخلية للمقتضيا

 . هذه الرؤية

فاإن مرشوع قانون التنظمي القضايئ للمملكة جاء مشواب بنوع  النصوص مجمةلأأما عىل مس توى 

ذ أأنه مجع بني مقتضيات تتعلق ابلتنظمي القضايئ بأأخرى متعلقة ابلقواعد  م  التضخم، اإ

و م  ذكل ما تضمنه الفص   واملقتضيات املنظمة لالإجراءات أأمام احملامك واثلثة موضوعية،

 ،15اإىل  02و يتعلق الأمر ابملواد م  ” جترحي و خمامصة القضاة” : الثاين املعنون ب
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فهذه املواد يف مجموعها جي  أأن تدرج يف القوانني االإجرائية و ليس قانون التنظمي القضايئ اذلي 

 هيمت فقط بأأنواع احملامك هيلكهتا و اختصاصاهتا ؛

ضيات املوضوعية اليت ال يليق بقانون متعلق ابلتنظمي القضايئ أأن يتضمهنا، أأما خبصوص املقت 

نه تكفي االإشارة اإىل ما تطرقت هل مرشوع القانون م  مقتضيات متعلقة ابخلطأأ القضايئ و  فاإ

 . 00هو ما ورد ابملادة 

و و لهذا فاإن موضوع اخلطأأ القضايئ جي  أأن يفرد هل تنظمي خاص حيدد معىن اخلطأأ القضايئ 

م  يتحم  مسؤوليته و ما يه اجلهة اخملتصة ابلنظر يف الزناعات املتعلقة ابخلطأأ القضايئ و 

 ...رشوط تكل املنازعة و مسؤولية ادلوةل يف تنفيذ الأحتام املتعلقة ابخلطأأ القضايئ و غري ذكل 

ال " طفق"فلكمة ..اليت تتحدث ع  ارتداء القضاة للبدةل أأثناء اجللسات فقط  85وكذا املادة 

معىن لها وحتم  خلفية معروفة هتم التحجري عىل القضاة يف ممارسة اشتال احتجاجية ويه مبثابة 

عندما مل جتد وزارة العدل يف خشص  8501-58-52رد عىل وقفة اندي قضاة املغرب يوم 

قد  الوزير السابق  ما تربر به منع القضاة م  الاحتجاج ومه مرتدي  لبدهلم لرمسية متزيا هلم عام

 .خيتلط هبم م  معوم املواطنني ابلشارع العام

غري الئقة يف صياغهتا حبيث يفهم مهنا ان القضاة مه موظفني دلى  050اإىل 055املواد م  

" الاداري"املسؤولني القضائيني بشلك لكي ، ذلكل يقرتح اندي قضاة املغرب اضافة عبارة 

ددة قانوان للطع  وال خيضع لأي ، لكون العم  القضايئ هل طرق حم"الارشاف " للكمة 
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لكوهنا مساسة بكرامة املسؤولني والقضاة والقضاء  050ويقرتح احلدق اللكي للامدة ...ارشاف

 .بشلك عام ، ولكون املسؤولية واحملاس بة لها جماالت قانونية أأخرى وال متان لها هنا

 .فلك ما ذكر يعترب م  ابب التضخم يف هذا املرشوع

  :وى املوضوعيأأما م  حيث املس ت

فاإن مسودة مرشوع قانون التنظمي القضايئ للمملكة تضمنت مجموعة م  املقتضيات اليت متس 

جبوهر ادلس تور م  هجة، و تتعلق مبواضيع خارجة ع  نطاق القوانني املنظمة للتنظمي القضايئ 

 . م  هجة أأخرى

دراج  بعض املقتضيات الواردة مف  حيث املساس ابلقواعد ادلس تورية؛ جند أأن املسودة أأعادت اإ

يف ادلس تور يف صل  قانون عادي، و هو أأمر منتقد و جي  الرتاجع عنه لأنه مدخ  م  

عادة النظر يف القواعد ادلس تورية اليت يه فوق القانون العادي نفسه  . مداخ  اإ

دراج  عادة اإ و هنا نطرح السؤال ع  مدى صالحية السلطتني التنفيذية و الترشيعية يف اإ

ات ادلس تورية يف صل  قانون عادي و عرضها للمناقشة، و يف هذا الصدد منث  لهذا املقتضي

 : الوجه م  النقص يف هذه املسودة ابلتايل

  م  ادلس تور 080واليت تعترب تكرارا ملا جاء ابلفص   00الفقرة الأوىل م  املادة. 

جاءت هبا مواد  تكل اكنت مجةل م  املالحظات املتعلقة بشلك الصياغة الترشيعية اليت

املرشوع و ما تنطوي عليه م  خطورة ابلغة جي  مراجعهتا و عدم متريرها عىل شلكها احلايل، 

فراغ هذا  ملا فهيا م  حماوةل للني  م  الاس تقالل احلقيقي للسلطة القضائية يف بعض جوانهبا و اإ
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ص الترشيعي يف الاس تقالل م  حمتواه، و كذا ما فهيا م  تقلي  م  مس توى جودة و قمية الن

 . حد ذاته

 .الانتقادات املوهجة ملضامني مرشوع القانون: اثلثا 

اثرة الانتلاه جملموعة م   اإن اندي قضاة املغرب، و انطالقا م  مسؤوليته التارخيية يود اإ

املقتضيات اليت تضمهنا مرشوع قانون التنظمي القضايئ للمملكة، و يعتربها رضاب للمكتس بات 

حظيت هبا السلطة القضائية و عىل رأأسها مكس  الاس تقاللية و رضورة ادلس تورية اليت 

 . الابتعاد عىل لك أأنواع التأأثري عىل القرار القضايئ

عادة النظر يف لك مقتىض م  شأأنه مس  و يف هذا الصدد فاإن اندي قضاة املغرب يطال  ابإ

ام جاء يف خطاب هذه الاس تقاللية، و الرتاجع عنه و الالزتام بروح ادلس تور و منطوقه ك

 . جالةل املكل

عداد  و يف هذا الس ياق، يود اندي قضاة املغرب أأن خياط  اجلهة امللكفة ابالإرشاف عىل اإ

 : مرشوع قانون التنظمي القضايئ م  أأج  جتاوز ما ييل 

، و ذكل م  خالل وضع يد السلطة املساس ابالس تقالل املايل واالإداري للسلطة القضائية:  0

 فة ابلعدل عىل هذا الاس تقالل؛ احلكومة امللك

التدخ  املبارشة و غري املبارش يف شؤون السلطة القضائية م  خالل وضع ال ليات اليت تبقي 

للسلطة احلكومية موطئ قدم يف تس يري و تدبري و مراقلة العم  القضايئ، و خاصة م  خالل 
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قابة عليه م  طرف السلطة ادلور اذلي أأريد للتات  العام للمحمكة أأن يلعبه م  جراء فرض الر 

 احلكومية امللكفة ابلعدل م  هجة و متكيهنا م  التقارير املتعلقة ابمجلعيات العمومية، 

، و ذكل جبع  اخلريطة م  املرشوع 8خرق املقتضيات ادلس تورية م  خالل الفص  :  8

مية القضائية اليت تعترب العص  الأسايس للسلطة التنظميية، م  اختصاص السلطة احلكو 

بقاء اجمللس الأعىل للسلطة القضائية جمرد هجة استشارية؛ و هو الأمر  امللكفة ابلعدل و اإ

اذلي جيع  التنظمي القضايئ و اإحداث احملامك  00اخملالف لدلس تور وفق ما جاء يف الفص  

يدخ  يف نطاق القانون و م  اختصاص السلطة الترشيعية و ال ميك  بأأي حال م  الأحوال 

لمرسوم ابلعبث يف تكل اخلريطة، ملا فيه م  حماوةل للتأأثري، كام ل  جيدي نفعا يف هذا التسلمي ل

كام أأن اعامتد املرسوم للتأأثري يف . الس ياق التوس  ابستشارة اجمللس الأعىل للسلطة القضائية

م  ادلس تور مادام  98اخلريطة القضائية ال يدخ  و لو ابالإشارة يف مصمي مقتضيات الفص  

خري قد أأدخهل يف نطاق القانون؛ زايدة عىل ذكل فاإن جمرد مرسوم صادر ع  هجة هذا الأ 

حكومية لتغيري معامل التنظمي القضايئ اكف جلع  هذه اجلهة متحمكة يف القرار القضايئ و 

اس تقالليته و اس تقالل السلطة القضائية و يشلك مدخال مقنعا ذلكل التدخ  يف اس تقالل 

 .السلطة القضائية

ؤكد عليه اندي قضاة املغرب يف هذا الصدد هو رضورة احرتام ما ورد ابدلس تور و و مما ي

م  اإشارة اإىل حق اجمللس الأعىل للسلطة القضائية يف اإصدار التوصيات  000خاصة يف فصهل 
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املتعلقة بوضعية القضاء و منظومة العداةل و اليت يدخ  يف مجلهتا اقرتاح حمددات و معامل 

 . لملكةاخلريطة القضائية ل

و مما يرتبط بسلطة اجلهة احلكومية امللكفة ابلعدل يف التأأثري عىل القضاء ما تضمنه املرشوع م  

توظيف ل لية املرسوم م  أأج  التدخ  يف التوزيع ادلاخيل للعم  القضايئ للمحامك، وهو ما 

جازة اإحداث غرف ابحملامك بناء عىل مرسوم م   0ص  الف)تروم املسودة اإىل رشعنته م  خالل اإ

 (.املرشوع

ب  اكرث م  ذكل ، أأضاف املرشوع اجلديد يف مادته الثالثة عىل امتانية اإحداث ملحقات 

اس تئنافية اتبعة حملمكة اس تئناف معينة داخ  دائرة اختصاصها مبرسوم كذكل اضافة اإىل احداث 

 .مبجدر مرسوم" مركز القايض املقمي" املراكز الفضائية 

و احلرايت املكفول للقضاة، مع  مرشوع قانون التنظمي القضايئ تقليص هامش احلقوق :  0

عىل تقليص هامش احلرايت اليت أأصبح يمتتع هبا القضاة كام مع  عىل التضييق عىل احلرايت 

 0الأساس ية للقضاة ابعتبارمه مواطنني أأوال و أأخريا، و يبدو ذكل م  خالل ما تضمنه الفص  

، تعقد احملامك جلساهتا دون انقطاع وتنظم بكيفية ال ...شغالهامتارس احملامك أأ ” … : م  املرشوع 

يرتدي ” : م  املرشوع اذلي ينص عىل  85و كذا الفص  ” . يرتت  عهنا توقفها أأو تأأجيلها

و ما ميك  أأن يقال عىل مث  هذه املقتضيات يه أأهنا ” ... القضاة بذةل أأثناء اجللسات فقط

اليت خاضها اندي قضاة املغرب م  أأج  تكريس صيغت يف شلك ردة فع  عىل النضاالت 

اس تقاللية حقيقية للسلطة القضائية، و هو ما يظهر النية املضمرة حلرمان القضاة م  حقهم 
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الطبيعي يف الاحتجاج و السعي يف اإخراس صوهتم م  خالل مث  هذه املقتضيات اليت ال متت 

ا تضمنته املواثيق و العهود ادلولية و روحه بصةل كام ال تأأخذ بعني الاعتبار م 8500دلس تور 

  .املتعلقة ابس تقالل السلطة القضائية و ضامن حق القضاة يف ممارسة احلقوق الأساس ية

و مما يثري الاس تغراب يف مسودة قانون التنظمي القضايئ للمملكة هو الرتاجع ع  القضاء 

ذا به يرتاجع عهنا، و يف املتخصص كتجربة رائدة اكن عىل واضع املسودة العم  عىل تطويرها ف اإ

هذا الس ياق يرى اندي قضاة املغرب أأن املربرات اليت وضعها واضعو هذه املسودة يف هذه 

ذ أأن دور القضاء املتخصص كام ال خيفى عىل ذوي الشأأن  النقطة تبقى واهية و ال أأساس لها اإ

ة تطوير القضاء م  املتخصصني م  الأمهية مبتان، ذلكل فاإن اندي قضاة املغرب يطال  برضور 

املتخصص و العم  عىل الزايدة يف عدد احملامك املتخصصة بدل الاكتفاء فقط ابلغرف 

مل يتحدث ع   8500و هنا يؤكد اندي قضاة املغرب بأأن ادلس تور املغريب لس نة . املتخصصة 

منا حتدث ع  احملامك املتخصصة، و كام هو معلوم فاإن حمك ادلس تور فوق  الغرف املتخصصة و اإ

 اعتبار و ال ميك  الارتتان الإرادة أأية هجة ما دامت تكل االإرادة خمالفة ملقتضيات ادلس تور لك

وكام ال يفوت اندي قضاة املغرب أأن يذكر برضورة اس تكامل رصح ثنائية النظام القضايئ بتتوجي .

ال هيلكة القضاء االإداري مبجلس ادلوةل ابعتباره حارس الرشعية و املرشوعية و ضامن أأداء فع

منا للسلطة القضائية أأيضا، و هنا يؤكد اندي قضاة املغرب بأأن الظرف  دارة فقط و اإ ليس لالإ

طار الفص   حداهثا يف اإ التارخيي حان لتأأسيس هذا اجمللس عىل اعتبار أأنه هجة قضائية ميك  اإ
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م  ادلس تور مبقتىض قانون و أأن القانون املتعلق ابلتنظمي القضايئ للمملكة هو االإطار  00

 .انوين املناس بة الإحداث هذه اجلهة القضائيةالق

  تقزمي دور امجلعيات العمومية للمحامك،:  1

تشلك امجلعيات العمومية للمحامك أأحد أأمه أ ليات حتقيق النجاعة القضائية، انطالقا م  فلسفهتا 

ضاة و القامئة عىل أأساس املقاربة التشاركية يف تدبري الشأأن ادلاخيل للمحامك، ذلكل ملا فئت الق

منذ زم  بعيد ينادون برضورة دمقرطة مع  امجلعيات العمومية و جعلها شامةل لتافة احملامك مبا 

يف ذكل حممكة النقض، فاإن النادي يشري اإىل خطورة تغاف  هذا املطل  و العم  يف املقاب  

ملسؤولني عىل تعممي جتربة حممكة النقض عىل ابيق حمامك املوضوع مبا يضفي الرشعية عىل قرارات ا

القضائيني م  خالل جع  تكل القرارات تبدو دميقراطية ع  طريق متريرها عرب قناة متت 

 تسميهتا مبكت  احملمكة،

بقاء عىل هذه الوضعية ابلشلك  و يف هذا الصدد فاإن اندي قضاة املغرب يثري الانتلاه اإىل أأن االإ

لفعيل و احلقيقي للسلطة احلايل اذلي ورد ابملرشع يشلك رضبة قاضية ملبدأأ الاس تقالل ا

القضائية، و ابملقاب  يؤكد عىل رضورة تطوير أأداء امجلعية العمومية اليت تعترب اللبنة الأساس ية 

 . دلمقرطة مع  السلطة القضائية كام هو معمول به يف مجيع النظم القضائية ادلميقراطية

اة م  خالل اإضعافهم اإن اندي قضاة املغرب يس تغرب الرتاجع اخلطري اذلي شهده مركز القض

أأمام املسؤولني القضائيني، ففي الوقت اذلي معلت مقتضيات القانونني التنظمييني لرجال القضاء 

و اجمللس الأعىل للسلطة القضائية عىل تكريس نظام التنقيط و جعهل س يفا مسلطا عىل رقاب 
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كامل ال صورة م  خالل القضاة، ها هو مرشوع قانون التنظمي القضايئ للمملكة يعم  عىل اإ

اإضعاف لك م  قضاة الأحتام و قضاة النيابة العامة أأمام املسؤولني القضائيني مبا يشلك تراجعا 

 . م  ادلس تور 005ع  روح و منطوق الفص  

ميارس  اام النيابة العامة ” : اذلي ينص عىل أأنه  00و ال جيادل أأحد أأن ما تضمنه الفص  

، ”ورؤساهئم املبارشي ... لعام للمكل دلى حممكة النقض قضاهتا، حتت سلطة و مراقلة الوكي  ا

ميارس و ءاء املكل دلى حمامك أأول " م  نفس املرشوع اذلي نيص عىل أأنه  051و الفص  

فكيف لقايض النيابة العامة أأن ..." درجة يف حدود اختصاصهم سلطهتم عىل قضاة النيابة العامة

لكه م  أأدوات و أ ليات جتع  قايض النيابة ميارس  اامه حتت وطأأة سلطة املسؤول و ما مي

العامة خاضعا و بني أأن يلزم هذا الأخري برضورة اتباع التعلاميت الكتابية القانونية فقط دون 

بني التعلاميت الكتابية القانونية و  –يف ظ  مث  هذه املقتضيات  –غريها، و كيف ميك  المتيزي 

وا سلفا أأن ما يصدره الرؤساء املبارشي  هو تعلاميت غري القانونية أأم أأن واضعي املرشوع اعترب 

 قانونية ؟

و كيف ميك  التأأكيد عىل اس تقالل القايض يف الوقت اذلي يكون فيه هذا الأخري حتت رمحة 

املسؤول القضايئ ؟ و كيف ميك  امجلع بني مراقلة مع  القايض م  قل  املسؤول القضايئ 

متانية التأأثري عىل قراراته يف الوق ت اذلي تعطى فيه الرشعية للمسؤول لاميرس لك أأنواع واإ

 التأأثري بصورة رشعية و قانونية ؟
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اإن اندي قضاة املغرب، و هو يثري الانتلاه اإىل خطورة هذه املقتضيات عىل اس تقالل السلطة 

القضائية، وخمالفهتا ملضمون وروح ادلس تور املغريب اذلي منع بشلك رصحي لك تدخ  أأو تأأثري 

ل القضاة، يعترب املس مبؤسسة امجلعية العمومية للمحمكة و كذا متكني السادة يف اس تقال

متانية التدخ  و التأأثري يف معلية صنع القرار  املسؤولني القضائيني م  أ ليات خطرية تتيح هلم اإ

لتفاف عىل  القضايئ وفق ما تضمنه مرشوع قانون التنظمي القضايئ، يعترب حماوةل واحضة لالإ

ة ادلس تورية اليت سعت اإىل تكريس اس تقالل فعيل للسلطة القضائية وهو هبذه مضامني الوثيق

املناس بة ينله مجيع املتدخلني يف العملية الترشيعية بدءا م  واضعي مرشوع القانون اإىل احملمكة 

ادلس تورية مرورا ابلربملان اإىل رضورة تدارك الأمر، وغريمه م  الفاعلني اإىل حتم  املسؤولية 

 . لدلفاع ع  اس تقالل السلطة القضائيةالتارخيية 

نه يرى رضورة بسط  و انطالقا م  رؤية اندي قضاة املغرب ابعتبار مجعية  انية فاعةل، فاإ

 . اخلطوط العريضة للبدائ  املقرتحة م  طرفه

 .اخلطوط العريضة للبدائ  املقرتحة م  طرف النادي: رابعا 

  :فامي يتعلق ابمجلعيات العمومية للمحامك :  0

اإن اندي قضاة املغرب ما فئت يؤكد عىل املطل  القدمي و املتجدد لقضاة اململكة و املتعلق 

ذ أأن هذه امجلعية تعترب مدخال أأساس يا م   برضورة اإصالح و تطوير أ لية امجلعية العمومية ، اإ

 . مداخ  االإصالح احلقيقي للسلطة القضائية و جتس يد اس تقاللها عىل أأرض الواقع
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 فاإن اندي قضاة املغرب يرى أأن الشلك اذلي تسري به امجلعيات العمومية وفق و م  أأج  ذكل

املرسوم املنظم لها جع  للمسؤول القضايئ مركزا حموراي أأههل ليكون ال مر النايه يف العملية 

القضائية، و هو أأمر منايف الس تقالل القايض و قراراته، فاملسؤول القضايئ هو اذلي يقرر يف 

مية و هو اذلي يوزع املهام و حيدد توارخي اجللسات و يقسم القضااي عىل الغرف امجلعية العمو 

و ينشئ الغرف أأو حيذفها و هو اذلي يتوىل ادلعوة اإىل امجلعية العمومية و يعني القضاة يف 

اجللسات و كذا يلكفهم ابملهام داخ  احملمكة و غري ذكل ، كام حيتفظ لنفسه ابدلور اذلي يرغ  

أ لية التفويض اذلي يرتكه لنفسه م  أأج  التدخ  يف أأي وقت يف العملية فيه م  خالل 

القضائية ، كام هل أأن جيري التغيريات اليت يراها مناس بة لسري العم  و ما اإىل ذكل ؛ م  لك 

هذا فاإن القضاة ما فتئوا ينادون برضورة تغيري هذا الوضع اذلي يرتبع فيه املسؤول القضايئ عىل 

ال السمع و الطاعة و الانصياع كريس اختاذ القرا و . رات الانفرادية يف مقاب  قضاة ما علهيم اإ

ذلكل فاإن مسأأةل تغيري هذه الوضعية ابت أأمرا ملحا حىت تضم  اس تقاللية القايض و قراراته و 

تضم  كذكل عالقة عقالنية بني املسؤول القضايئ و ابيق القضاة العاملني ابحملمكة م  أأج  

 . م جناعة حقيقية للع

و يف هذا الس ياق فاإن اندي قضاة املغرب يرى أأن السبي  الأجنع لضامن حس  سري العداةل يف 

عطاء امجلعية العمومية املتانة الالئقة هبا يف تقرير  ظ  مقتضيات دس تورية متقدمة هو اإ

و عىل هذا الأساس فاإن النادي يرى م  . القرارات الكربى اليت هتم سري العم  ابحملمكة

 : الرضوري
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اعامتد امجلعية العمومية كنواة أأساس ية يف تنظمي العم  داخ  احملامك، و جعلها املقررة يف ذكل 

مبشاركة مجيع قضاة احملمكة و جع  املسؤول القضايئ سواء ابلرئاسة أأو النيابة مرشفا عىل 

 .حس  تزني  ما أأقرته امجلعية العمومية و ضامنا للتزني  الأمث  لقراراهتا

لأعامل امجلعية العمومية فرصة لرتس يخ ملدأأ التشاركية يف تدبري العم  داخ   جع  التحضري

يقاع التوهجات  احملمكة يؤمنه القضاة أأنفسهم مبعية املسؤول القضايئ اذلي يلع  دور الضابط الإ

 . و الاختالفات املمكنة م  غري احتتار لسلطة القرار

دل أأن تمي تعممي جتربة حممكة النقض عىل حمامك متديد نظام امجلعية العمومية ليشم  حممكة النقض ب

قرار  ال أ لية جديدة لتحوي  ” مكت  احملمكة ” املوضوع م  خالل اإ اذلي ما هو يف الأص  اإ

القلضة احلديدية للمسؤول القضايئ اإىل قفاز م  حرير ميرر به القرارات الانفرادية بشلك أأكرث 

 . قانونية و مرشوعية

مكة النقض النواة الأوىل دلمقرطة العم  القضايئ بتكل احملمكة، و لها جع  امجلعية العمومية مبح

ذ كيف ملستشارهيا أأن يمتتعوا  أأن تقرر يف املسائ  الكربى حلس  سري تكل الهيئة القضائية ، اإ

ابحلمكة و التجربة و اخلربة اليت أأهلهتم ليكونوا م  فريق أأعىل هيئة ابململكة و مه غري قادري  

 اهتم القضائية ؟عىل تدبري وضعي

س ناد املسؤولية للمستشاري ، وكذكل م   جع  امجلعية العمومية مبحمكة النقض املرجع يف اإ

خالل انتخاب رؤساء الغرف مبا يف ذكل الغرفة الأوىل اليت يعترب رئيسها عضوا بقوة القانون يف 

دة اليت متك  اجمللس الأعىل للسلطة القضائية ، و ذلكل فاإن هذا الانتخاب هو ال لية الوحي
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هذه الفئة م  خنبة القضاة م  المتثيلية ابجمللس الأعىل للسلطة القضائية عىل اعتبار أأن الرئيس 

الأول حملمكة النقض هو الرئيس املنتدب للمجلس الأعىل للسلطة القضائية مما أأصبح معه هو 

لعدل ، املسؤول ع  س ياسة اجمللس املذكور و ليس كام اكن م  قل  يف ظ  وجود وزير ا

اليشء اذلي يفرض رضورة متثي  مستشاري حممكة النقض و حماموها العامني م  طرف أأحد 

ال م  خالل انتخاب رئيس الغرفة الأوىل مبحمكة النقض  زمالهئم ابجمللس ، و ل  يكون ذكل اإ

 . م  طرف امجلعية العمومية و جعهل مسؤوال أأما اا جتس يدا ملبدأأ ربط املسؤولية ابحملاس بة

مجلعية العمومية مبحمكة النقض يه صاحلة القرارات يف تعيني الغرفة االإدارية بذات جع  ا

احملمكة يف انتظار تزني  جملس ادلوةل و اإخراجه اإىل حزي الوجود ، خاصة وأأن هذه اجلهة 

القضائية يه اليت أأانط هبا ادلس تور  امة الفص  يف الطعون املوهجة ضد قرارات اجمللس الأعىل 

ائية مىت تعلقت بتدبري الوضعية املهنية للقايض و اتصفت ابلشطط يف اس تعامل للسلطة القض

ذلكل فاإن املنطق اذلي يامتىش مع هذا احلق ادلس توري هو رضورة عدم جع  . السلطة 

املستشاري  اذلي  سيناط هبم أأمر الفص  يف تكل الطعون حتت رمحة سلطة التعيني م  

انتخاهبم م  امجلعية العمومية أأفض  وس يةل يف حدود املتاح الرئيس الأول حملمكة النقض ، ليبقى 

 . و املمك  لضامن حيادية و اس تقاللية الهيئة عند النظر يف تكل الطعون

جع  مكت  احملمكة حتت اإرشاف املسؤولني القضائيني هجة تسهر عىل تنفيذ قرارات امجلعية 

 . د هذا النظام اإىل حممكة النقضالعمومية للمحمكة بدل أأن تكون يه اجلهة املقررة، و متدي
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قرار  تغيري موعد انعقاد امجلعية العمومية م  شهر دجنرب اإىل شهر ش تنرب أأو أأكتوبر م  أأج  اإ

بقاء عىل  برانمج جلسات خاص ابلس نة املوالية، يهتيأأ القضاة و احملامون و املتقاضون هل بدل االإ

اجلديدة يف اضطراب مع بداية لك  التارخي احلايل و هو ما جيع  تنظمي اجللسات و الهيئات

س نة قضائية بني ترصيف القضااي املؤخرة وفق برانمج الس نة الفارطة و ترصيفها وفق برانمج 

 . الس نة اجلديدة

جع  قرارات امجلعية العمومية تتخذ ابلأغلبية املطلقة بدل وضع نصاب تعجزيي ال يامتىش مع 

 . دة مرشوع قانون التنظمي القايض للمملكةاملنطق ادلميقراطي كام هو منصوص عليه يف مسو 

  :فامي يتعلق ابلتعيني ابملناص  داخ  احملمكة:  8

اإن اندي قضاة املغرب، و ابعتباره يس تلهم رؤاه م  التجارب ادلولية و ما نصت عليه 

االتفاقيات ادلولية املتعلقة بدمقرطة السلطة القضائية، يؤكد عىل رضورة جع  الاختيار 

ملنصوص علهيا مبسودة مرشوع قانون التنظمي القضايئ للمملكة خيضع ل لية الانتخاب ابملناص  ا

واملباراة لتشجيع مجيع الطاقات عىل حتم  املسؤولية و تأأهيلهم ذلكل مبا يعترب مدخال أأساس يا 

 . يف التكوي  املس متر للقايض

 : و م  أأج  حتقيق هذا الهدف ؛ فاإن اندي قضاة املغرب يرى

عضاء مكت  احملمكة جي  أأن خيضع ملنطق الانتخاب اليت تعترب الوس يةل املؤدية اإىل أأن اختيار أأ 

جتس يد ملدأأ ربط املسؤولية ابحملاس بة، و ذلكل فاإن النادي يقرتح أأن يمت هذا الانتخاب ملدة 

حمددة يتعني خاللها عىل فريق املكت  أأن يسهر عىل تدبري الوضعيات املالمئة للتزني  الأمث  
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مجلعيات العمومية بتعاون مع املسؤول القضايئ اذلي يعترب املسؤول الأول عىل هذه ملقررات ا

 ؛( معلية تنفيذ املقررات و ضامن حس  تزنيلها ) العملية 

أأن اختيار نواب املسؤولني القضائيني و رؤساء الغرف و الأقسام ابحملامك جي  أأن يمت ع  

دارات معومية ، بعد أأن يقدم الراغبون يف ذكل  طريق املباراة اإسوة بتجارب أأخرى تشهدها اإ

براجمهم اليت يروهنا مناس بة لتدبري املهام أأو الغرف و الأقسام اليت يرغبون يف رئاس هتا بناء عىل 

املعطيات اليت جي  أأن يقد اا هلم املسؤول القضايئ و مكت  احملمكة ليكونوا عىل بينة و 

مكت  احملمكة  امة تقيمي مدى قدرة القايض  عىل أأن تولك للمسؤول القضايئ و. اطالع ابلواقع

 أأو القاضية الناحجني يف أأداء  اا ام و اإطالع امجلعية العمومية عىل ذكل الختاذ القرارات املناس بة

. 

و نظرا لكون املهمة اليت سيتوالها أأعضاء املكت  و كذا رؤساء الغرف و الأقسام ترت  علهيم 

يف الانتخاابت أأو املباراة جي  أأن يمت بقرار يصدره  مسؤولية، فاإن االإعالن ع  جناهحم سواء

اجمللس الأعىل للسلطة القضائية، كام أأن مسأأةل تعويضهم ع  هذه املسؤولية جي  أأن تقرر 

مبوج  القانون و تصبح جزءا ال يتجزأأ م  التعويضات اليت يتلقاها املعين ابلأمر نظري  اامه 

 . االإضافية تكل و تشجيعا هل عىل العم 

أأما ابلنس بة للقضاة املقميني فاإن النادي يرى رضورة مأأسسة الوضعية القانونية لهذه الفئة و 

عادة النظر يف طريقة  ابلشلك اذلي يوازي جسامة املهام امللقاة عىل عاتقها ، مف  هجة جي  اإ

اختيار القضاة املقميني و جع  ذكل م  اختصاص امجلعية العمومية ع  طريق الانتخاب ، و 



020 
 

أأخرى جي  تعويض القضاة املقميني ع  املهام القضائية و االإدارية اليت يقومون مبراكزمه  م  هجة

فال يعق  أأن يتحم  القايض املقمي مسؤولية العم  القضايئ يف منطقة انئية و كذا العم  . 

االإداري م  خالل اإرشافه عىل اجلهاز االإداري للمركز م  غري أأن يعوض عىل اجملهودات اليت 

 . و املسؤولية اليت يتحملهايبذلها 

 :فامي يتعلق بسلطات املسؤول القضايئ:  0

اإن اندي قضاة املغرب يرى أأن ما ورد مبسودة مرشوع قانون التنظمي القضايئ م  سلطات 

واسعة ملؤسةة املسؤول القضايئ قد شلكت تراجعا ليس فقط عىل املكتس بات ادلس تورية 

منا تراج ذ يف الوقت .  0901عت عام اكن معموال به منذ املؤسسة الس تقالل القايض، و اإ اإ

اذلي اكن م  املنتظر أأن تتحقق الاس تقاللية املنشودة لقرار القايض، متت تقوية دور و 

 0سلطات املسؤول القضايئ عىل القايض، و يف هذا الس ياق جتدر االإشارة اإىل ما ورد ابملادة 

ت اإرشاف مسؤولهيا، مبا يؤم  انتظام متارس احملامك أأعاملها، حت” : اليت نصت عىل ما ييل 

و ما يلهيا م  نفس املسودة و اليت متك   058و ما ورد ابملواد ” . …واس مترارية اخلدمات 

املسؤول القضايئ م  بسط سلطان رقابته عىل القضاة العاملني معه، مما يفرغ فكرة اس تقالل 

  .القايض م  لك مضمون

جاء م  مقتضيات يف هذا الس ياق يعترب تراجعا خطريا و يف هذا الس ياق ميك  القول بأأن ما 

م  ادلس تور اذلي مك  قضاة الأحتام و قضاة النيابة  005و رصحيا ع  مقتضيات الفص  

 .العامة م  اس تقالل قراراهتم
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اإن اندي قضاة املغرب يرى أأن السبي  الأمث  لتحقيق الرشوط القانونية لعم  القايض، أأن 

مسودة املرشوع و ذكل م  خالل العم  عىل تقوية الضامانت اليت  جتسد مضامني ادلس تور يف

و عىل ذكل فاإن اندي قضاة . جي  أأن يمتتع هبا قاضيي احلمك و النيابة العامة أأثناء مزاوةل  اا اام

عادة النظر يف مضمون املادة  م  املرشوع مبا حيدد طبيعة و نطاق  0املغرب يرى أأنه جت  اإ

بس يف العبارة، و حىت تقطع الطريق ع  لك التأأويالت، و م  هجة االإرشاف م  هجة لرفع الل 

عادة النظر يف مضمون املواد  و ما بعدها و جتس يد روح و منطوق الفص   058أأخرى جي  اإ

اذلي يؤسس ملفهوم الاس تقالل احلقيقي لقايض احلمك و مفهوم التبعية القانونية و القامئة  005

عىل القانون ملسؤول النيابة العامة بدل التبعية العمياء كام عىل التعلاميت الكتابية املستندة 

 .أأرادت املسودة أأن تؤسس لها

  :فامي يتعلق ابحلقوق و احلرايت:  1

اإن اندي قضاة املغرب ، يس تغرب م  نية واضعي مسودة قانون التنظمي القضايئ اذلي  معلوا 

  اإن ادلس تور نفسه حصنه م  عىل حماوةل الترشيع يف جمال ال يدخ  يف نطاق اختصاصهم، ب

م   000و يف هذا الس ياق جي  ذكر الفص  . لك تعدي  و لو عىل مس توى ادلس تور

ادلس تور اذلي حدد نطاق املراجعة ادلس تورية و ما ال ميك  أأن تشمهل تكل املراجعة؛ و مما ال 

علهيا يف  ميك  أأن تشمهل املراجعة املكتس بات يف جمال احلقوق و احلرايت الأساس ية املنصوص

ادلس تور ابعتباره أأمسى قانون ابلبالد و اذلي ما فئت جالةل املكل يؤكد عىل رضورة احرتام 

هنا جي  التساؤل مع  أأعطى احلق لواضعي املرشوع للمس ابحلقوق . قواعد روحا و منطوقا 
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متانية ممارسة حقوقهم و حرايهتم ادلس تور ية الأساس ية للقضاة و كذا املوظفني ليحرمومه م  اإ

عندما متت االإشارة الضمنية اإىل منع  0الأساس ية ، و جتدر االإشارة هنا اإىل ما ورد ابملادة 

اليت نصت عىل قواعد لباس البذةل و اليت ال تعترب م   85توقف و تأأجي  اجللسات و املادة 

فلك . اختصاص السلطة احلكومية امللكفة ابلعدل يف ظ  ادلس تور اجلديد م  لك الأوجه 

رب مسا خطريا بأأمه حق يمتتع به القضاة ليس يف املغرب حفس  ب  يف لك ادلول ذكل يعت

ادلميقراطية حىت العريقة مهنا ، و اذلي أأكدت عليه املواثيق و االتفاقيات ادلولية أأال و هو احلق 

كام أأنه اكن عىل واضعي املرشوع أأن جيعلوها مقتضيات انبعة م  املصلحة . يف الاحتجاج 

ا و نبذ لك أأس باب الاحتجاج م  خالل ضامن ضوابط مع  قانونية متك  القايض الوطنية العلي

م  الاش تغال يف ظروف مالمئة بدل التعام  بنفس ردة الفع  عىل احلراكت الاحتجاجية اليت 

 . قام هبا اندي قضاة املغرب و اليت جسد م  خاللها بعضا م  حقوقه ادلس تورية فقط

كد عىل رضورة الرتاجع ع  هذا املنحى اخلطري اذلي طبع ذلكل فاإن اندي قضاة املغرب، يؤ

مسودة القانون، و اذلي مس ابحلقوق و احلرايت الأساس ية اليت جي  أأن يمتتع هبا لك مواط  

 . فضال ع  القايض الضام  لتك احلقوق و احلرايت كام جاء به ادلس تور

  :فامي يتعلق ابلعالقة مع ابيق مكوانت منظومة العداةل:  0

م  مرشوع القانون م  مقتضيات حمدثة  02ن اندي قضاة املغرب يرى أأن ما ورد ابلفص  فاإ 

للجنة منتظمة يرأأسها رئيس احملمكة بعضوية رئيس النيابة العامة و نقي  هيئة احملامني لهو 

ذ يف الوقت اذلي  ن بطريقة غري ملارشة، اإ اإرشاك لهيئة احملايم يف تسري شؤون القضاة و اإ
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لسادة احملامني عىل رضورة ادلفاع ع  اس تقالل  امنهتم و هو املطل  اذلي شاهدان نضال ا

يدمعه اندي القضاة ، جند يف املقاب  أأن واضع مرشوع قانون التنظمي القضايئ للمملكة مع  

عىل السري يف الاجتاه املعاكس خبصوص القضاء و مك  السادة احملامني م  وضع ال يوجد يف 

 . أأية منظومة قضائية

كل فاإن اندي قضاة املغرب و هو يدمع لك أأشتال التعاون و التنس يق بني السادة احملامني و ذل

ممثلني يف هيئاهتم المتثيلية و السادة القضاة، يرى أأن أ ليات التعاون و التنس يق هاته جي  أأن 

طارها اخلاص خارج نطاق هذا القانون و أأن تكون حم  توافق بني جنايح العداةل و  حيدد لها اإ

فاع ، ب  اإن اندي قضاة املغرب ينادي برضورة اإرشاك مجيع مكوانت منظومة العداةل يف ادل

طار أ لية مشرتكة دامئة  امهتا تدارس االإشتاالت العملية اليت تعرتض السري السلمي للعداةل و  اإ

البحث ع  احللول املناس بة لتجاوزها ب  و اقرتاح لك احللول حىت الترشيعية مهنا لتجاوز 

، دون ان يص  . ات اليت قد تعرتض السري العادي للمحامك و العداةل بصفة عامةاملس تجد

 .الامر اىل خرق القانون والتدخ  يف توزيع املهام 

و يف ختام هذه املذكرة يؤكد اندي قضاة املغرب عىل أأن أأسلوب احلوار ال يزال هو الطريق 

ات املتبادل بني خمتلف فعاليات الوحيد لتجاوز لك الصعاب و جتاوز لك العقلات، و أأن االإنص

منظومة العداةل هو السبي  الأمث  للسري يف طريق الاس تجابة للنداء املليك السايم بشأأن 

 . الالزتام ابملضمون ادلس توري منطوقا و روحا، و تزني  مقتضياته تزنيال دميقراطية

"اندي قضاة املغرب  
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 مذكرة اندي قضاة املغرب" 

 .مجلس الأعىل للسلطة القضائيةبشأأن النظام ادلاخيل لل 

مياان منه برضورة املسامهة االإجيابية يف التأأسيس لنظام داخيل فعال لسري مع  اجمللس الأعىل  اإ

للسلطة القضائية، و تفعيال دلور امجلعيات املهنية للقضاة ابعتبارها قوة اقرتاحية مسامهة يف بناء 

اقرتاحاته بشأأن النظام ادلاخيل للمجلس  لبنات الترشيع، فاإن اندي قضاة املغرب يقدم مذكرة

الأعىل للسلطة القضائية، و اليت تتضم  اخلطوط العريضة و احملددات العامة اليت يرى رضورة 

احرتا اا يف بنود النظام ادلاخيل للمجلس الأعىل للسلطة القضائية ضامان لنجاعة مع  هذا 

تعرتي مع  اجمللس الأعىل يف احلق  اجلهاز، و كذا لتجاوز السلبيات و الشوائ  اليت اكنت 

السابقة، و اليت ساعدت مقتضيات النظام ادلاخيل السابق يف وجودها، و تمتحور أأبرز 

مقرتحات اندي قضاة املغرب بشأأن النظام ادلاخيل للمجلس الأعىل للسلطة القضائية يف احملاور 

 :التالية 

 .تعزيز ملدأأ التشاركية املنصوص عليه دس توراي: أأوال 

انطالقا م  الفلسفة احلقوقية اليت كرسها ادلس تور املغريب اجلديد، و اليت جع  م  بني 

روافدها تكريس ملدأأ التشاركية، و انطالقا كذكل مما محهل نفس ادلس تور م  وظائف جديدة 

للمجلس الأعىل للسلطة القضائية، مبا يف ذكل الوظيفة الاستشارية، و وظيفة االإرشاف عىل 

تكوي  املس متر للقضاة و القضاة املمترنني، و وظيفة ادلفاع ع  اس تقالل السلطة التكوي  و ال 
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القضائية، فاإن اندي قضاة املغرب يويص برضورة تضمني النظام ادلاخيل للمجلس الأعىل 

للسلطة القضائية ل ليات انجعة لتفعي  الوظائف اجلديدة للمجلس، و ذكل م  خالل 

عداد املقرتحات اليت هتم الشأأن القانوين و القضايئ و التنصيص عىل اعامتد ملدأأ التشار  كية يف اإ

كذا التصورات العامة اليت هتم جمال التكوي  و التكوي  املس متر، مع رضورة تفعي  دور 

امجلعيات املهنية القضائية هبذا اخلصوص، كام يويص برضورة التنصيص عىل اإحداث جلنة 

 .خاصة لهذا الغرض

ود النظام ادلاخيل للمجلس الأعىل للسلطة القضائية مبا يسامه يف حتقيق جتويد صياغة بن: اثنيا 

 .جناعة مع  اجمللس

يؤكد اندي قضاة املغرب عىل أأن الصياغة ادلقيقة و الواحضة لبنود النظام ادلاخيل للمجلس 

الأعىل للسلطة القضائية، تعترب أأحد الضامانت الأساس ية لتكريس شفافية و مصداقية مع  

يالء الصياغة القانونية اجمللس،  و هبذا اخلصوص فاإن اندي قضاة املغرب يؤكد عىل رضورة اإ

لبنود النظام ادلاخيل أأمهية قصوى تتناس  و تطلعات املرحةل، و يف سبي  ذكل يقرتح ما ييل 

 : 

حتديد اختصاصات الأهجزة املكونة للمجلس الأعىل للسلطة القضائية مبا يف ذكل هجاز :  0 

بشلك واحض ودقيق مبا ال يتناىف واس تقالل القايض ... للمجلس و املفتش العامالأمني العام 

 .أأثناء ممارس ته ملهامه القضائية
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أ جال البت يف القضااي اليت : التنصيص عىل أ جال حمددة بشأأن أأشغال اجمللس، و م  ذكل :  8

تويل املسؤوليات طلبات الرتحش ل /ك جال البت يف طلبات الانتقال)هتم الوضعية الفردية للقضاة 

  .تكون هذه ال جال، أ جاال معقوةل ، عىل أأن...(القضااي التأأديبية/ الرتقيات/ القضائية أأو االإدارية

دورات س نواي عىل الأق ، مع  1التنصيص عىل حتديد عدد ادلورات العادية للمجلس يف :  0

اتحة االإمتانية لعقد دورات اس تثنائية لكام دعت الرضورة اإىل ذكل  .اإ

 .تكريس ملدأأ الشفافية و احلق يف املعلومة بشأأن مع  اجمللس الأعىل للسلطة القضائية: ثا اثل 

اإن ادلور احملوري و املركزي اذلي يُنتظر م  اجمللس الأعىل للسلطة القضائية أأن يضطلع به 

وفق مقتضيات ادلس تور اجلديد، و املمتث  يف السهر احلقيقي عىل تطبيق الضامانت املمنوحة 

ة والس امي يف ما خيص اس تقالهلم و تعييهنم و ترقيهتم و سائر االإجراءات اليت هتم مسارمه للقضا

املهين، يقتيض أأساسا توفري نظام داخيل لعم  هذا اجمللس يراعي ملدأأ الشفافية و احلق يف 

الوصول اإىل املعلومة، و يف سبي  اإجياد وسائ  قانونية تساعد عىل بلورة هذا املبدأأ عىل أأرض 

 : قع يقرتح اندي قضاة املغرب الوا

مس للمجلس لضامن الوصول :  0 التنصيص عىل مؤسسة الناطق الرمسي امللكف ابلتواص  ابإ

اإىل املعلومة القانونية و القضائية الصحيحة، و كذا الإجياد وس يةل فعاةل للتواص  مع وسائ  

لكرتوين خاص ابجمللس مس هذه السلطة، مع اإحداث موقع اإ  .االإعالم ابإ
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التنصيص عىل وجوب االإعالن ع  جدول أأشغال دورات اجمللس الأعىل للسلطة :  8

القضائية، سواء العادية مهنا أأو الاس تثنائية قل  انعقاد هذه ادلورات مبدة اكفية، مع االإعالن 

ع  نتاجئ أأشغال هذه ادلورات بغرض اإطالع القضاة والرأأي العام علهيا، و ذكل م  خالل 

مكنة، مبا يف ذكل النرش ابجلريدة الرمسية وابملوقع الالكرتوين للمجلس اس تعامل لك الوسائ  امل 

 .وابحملامك

التنصيص عىل وجوب نرش مجيع مقررات اجمللس الأعىل للسلطة القضائية بصيغة متتامةل :  0

عالن منطوق هذه املقررات، و ذكل م  خالل التنصيص عىل وجوب نرش  عوض الاكتفاء ابإ

رارات تتضم  الأسانيد القانونية و الوقائع املؤسسة للقرار و مقررات اجمللس يف شلك ق

عىل غرار التجارب املقارنة يف هذا اجملال، ... احليثيات املربرة الختاذه اإىل جان  منطوق القرار

مع رضورة االإشارة اإىل نوع املتابعة التأأديبية و س ندها القانوين ابلنس بة للمقررات التأأديبية، و 

 . شلكه النرش التام ملقررات اجمللس م  جتس يد ملبدأأ الشفافيةذكل ابلنظر ملا ي 

التنصيص عىل وجوب نرش مجيع التقارير وادلراسات الصادرة ع  اجمللس والتقارير :  1

طار املواد الس نوية اليت ي م  القانون التنظميي التعلق  008، 005، 059و  052صدرها يف اإ

عداد نرشة دورية تتضم  لك أأنشطة اجمللس، و  ابجمللس الأعىل للسلطة القضائية، اإىل جان  اإ

 .توزعها عىل مجيع حمامك اململكة وابيق املؤسسات و الهيئات ادلس تورية

تغال اجمللس بدء م  نرش مقرتح جدول التنصيص عىل وجوب نرش مجيع جماالت اش  :  0

م  ق ت م ع س ق ،  00الأعامل املعد م  طرف الرئيس املنتدب للمجلس طبقا للامدة 
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ومرورا بنرش مرشوع املزيانية الس نوية للمجلس، و الحئة  اام املسؤولية الشاغرة ، وكذا 

لأهلية للرتقية ، الرشوط الواجلة، والحئة أأسامء املرحشني ملناص  املسؤولية،  والحئة ا

حلاقهم  وحاجيات احملامك عند البت يف طلبات الانتقال والحئة القضاة اذلي  مت انتداهبم، أأو مت اإ

أأو وضعهم يف حاةل استيداع أأو ره  االإشارة، وطلبات متديد حد س  التقاعد، وترتي  القضاة 

بنرش مجيع نتاجئ دورات  املتدربني خالل امتحان هناية التكوي  ابملعهد العايل للقضاة، وانهتاء

 . اجمللس فور املصادقة علهيا

، (وفق وسائ  االتصال احلديثة)التنصيص عىل حق القضاة يف الاطالع الفوري و ال يل :  0

عىل ملفاهتم اخلاصة، املودعة ابجمللس الأعىل للسلطة القضائية جبميع مكوانهتا تدعامي ملبدأأ 

هتا، و ابلشلك اذلي حيفظ الرسية وسهوةل الولوج الشفافية، مع احلق يف أأخذ نسخ م  حمتواي

عىل سبي  املثال متكني لك قاض م  ق  رسي لالإطالع مبوقع . )الشخيص للمعلومة ع  بعد

 (.اجمللس عىل لك ما يتعلق بتدبري وضعياته االإدارية

متانية حضور ممثيل امجلعيات املهنية للقضاة مكالحظني خالل اجامتعات :  0 التنصيص عىل اإ

 .جمللس الأعىل للسلطة القضائية، تكريسا ملبدأأ الشفافيةا

 .تكريس ملدأأ تتافؤ الفرص و املعيارية يف مع  اجمللس الأعىل للسلطة القضائية: رابعا 

ميانه العميق برضورة جتس يد ملدأأ تتافؤ الفرص بني القضاة  اإن اندي قضاة املغرب وم  منطلق اإ

اعي الاس تحقاق و الكفاءة، و انطالقا م  عىل أأرض الواقع، وفق معايري موضوعية تر 

مالحظاته السابقة حول بعض الشوائ  اليت اكنت تطبع نتاجئ أأشغال اجمللس الأعىل للقضاء 
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هبذا اخلصوص، واليت اكنت موضوع عدة بياانت يف املوضوع، يقرتح لتجاوز هذه السلبيات ما 

 :ييل 

تدبري الوضعية الفردية للقضاة، سواء  ضامن الشفافية والزناهة والتجرد والاس تحقاق عند:  0

، و يف سبي  حتقيق هذا الهدف يقرتح اندي ...مبناس بة تعيني القضاة اجلدد أأو نقلهم أأو ترقيهتم

قضاة املغرب خبصوص الرتقيات، تقييد الاعامتد عىل تقارير تقيمي الأداء وتقارير املفتش ية العامة 

ني، برشط صريورة هذه التقارير هنائية، بعد للشؤون القضائية وتقارير املسؤولني القضائي

 . استنفاد وسائ  التظمل أأو الطع  يف مضموهنا

وخبصوص طلبات الانتقال، يقرتح اعامتد ضوابط موضوعية للبت يف طلبات الانتقال واعامتد 

مؤرشات رمقية تراعي الاقدمية العامة للقايض، والأقدمية داخ  احملمكة ، والوضعية 

 .لوضعية الصحية الاجامتعية، وا

مع التقيد ابلرغبات احملددة يف طل  القايض املعين ابلأمر، و مراعاة ملادئ النجاعة القضائية، 

والتخصص عند البت يف الطلبات وكذا املؤهالت العلمية للقضاة، واعامتد حتفزيات تشجع 

 .القضاة عىل العم  يف املناطق النائية

معايري واحضة للقرب اجلغرايف تفاداي لأي تأأوي  يفرغ قد كام يويص اندي قضاة املغرب  ابعامتد 

 .يفرغ ابيق املعايري م  مضموهنا

التنصيص عىل مسطرة واحضة وشفافة خبصوص اختيار املرشفني عىل الأهجزة التابعة :  8

، و ذكل م  خالل اعامتد مسطرة االإعالن ...(املفتش العام و الأمني العام للمجلس)للمجلس 
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عامل ملدأأ املباراة، و تكريس خيار جتديد النخ  القضائية، ع  شغور املن ص  والرتحش هل واإ

 .مع لزوم اشرتاط املامرسة الفعلية ملهمة القضاء، واحرتام مقاربة النوع الاجامتعي

 .تكريس ملادئ احملامكة التأأديبية العادةل: خامسا 

ا خبصوص احملاكامت اإن اندي قضاة املغرب و م  خالل التجارب السابقة اليت وقف عنده

التأأديبية للقضاة، و ما اعرتاها م  شوائ  متس ملدأأ احملامكة التأأديبية العادةل، و انطالقا م  

وعيه التام خبطورة تغيي  ملادئ احملامكة التأأديبية العادةل عىل اس تقالل القايض، يقرتح 

عارف عليه كونيا مبا يف ذكل التنصيص عىل الضامانت الفعلية للمحاكامت التأأديبية العادةل وفق املت

 : 

قرار علنية احملاكامت التأأديبية جتس يدا ملبدأأ الشفافية، و انسجاما مع املقرتح القايض برش :  0 اإ

 .مجيع مقررات اجمللس الأعىل للسلطة القضائية

تكريس احلق يف ادلفاع خالل مرحةل البحث و املتابعة التأأديبية للقضاة، و ذكل م  خالل :  8

عىل حق القايض يف الصمت، و يف املؤازرة خالل سائر أأطوار البحث واحملامكة  التنصيص

 .التأأديبية بدفاع م  اختياره دون قيد أأو رشط

التنصيص عىل حق لك قاض موضوع حبث أأو حتر م  قل  املفتش ية العامة للشؤون :  0

طة ابملتابعة، و تسمل القضائية، أأو موضوع متابعة تأأديبية، يف الاطالع عىل اكفة الواثئق املرتب

 .نسخ مهنا
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التنصيص عىل وجوب البت يف املساطر التأأديبية للقضاة داخ  أ جال معقوةل ال تتجاوز :  1

 .ثالثة أأشهر قابةل للمتديد مرة واحدة 

التنصيص عىل عدم قابلية العقوابت التأأديبية الصادرة ع  اجمللس الأعىل للسلطة القضائية :  0

ال بعد صريو رهتا هنائية ابستنفاذ طرق الطع ، مع حتديد أأج  حمدد للبت يف الطعون للتنفيذ اإ

 .ال يتجاوز س تة أأشهر م  اترخي تقدمي الطع 

جامع أأعضاء اجمللس حتت طائةل استلدال هذه :  0 لزامية اختاذ قرار العزل ابإ التنصيص عىل اإ

 .العقوبة بعقوبة أأخف

 .للسلطة القضائية عىل مس توى التنظمي الهيلكي للمجلس الأعىل: سادسا 

جياد بناء  ال ابإ ن الفعالية املرجوة م  مع  اجمللس الأعىل للسلطة القضائية، ل  تكون مضمونة اإ اإ

هيلكي حممك للمجلس الأعىل للسلطة القضائية، يساعد عىل حتقيق الرسعة و النجاعة يف تدبري 

ى الهيلكي للمجلس الشأأن القضايئ، و م  هذا املنطلق يقرتح اندي قضاة املغرب عىل املس تو 

 : ما ييل 

التنصيص عىل تكوي  مجعية عامة للمجلس الأعىل للسلطة القضائية، تتشلك م  مجيع :  0

لهيا وفقا للقانون ادلاخيل  000الأعضاء املنصوص علهيم يف املادة   م  ادلس تور، تس ند اإ

 .صالحيات تعزز ملدأأ الشفافية و التشاركية يف اختاذ القرارات 

جلنة تدبري : عىل اإحداث مخس جلان دامئة للمجلس، و يتعلق الأمر ب  التنصيص:  8

الوضعية الفردية للقضاة، و جلنة الاخالقيات، و جلنة ادلراسات والتقارير، و جلنة تلقي 
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شتاايت و تظلامت املواطنني، و جلنة التواص  و االإعالم، عىل أأن حيرتم يف تكون لك جلنة 

لس الأعىل للسلطة القضائية، بأأن تضم لك جلنة أأعضاء منتخبني و التنوع اذلي تعرفه تركيبة اجمل

أأعضاء معينني حبمك املنص ، و أأعضاء معينني م  قل  املكل، مع اعامتد ال لية ادلميقراطية يف 

فضال ع  رضورة أأن تكون مدة . اختيار مكوانت اللجان بعد اس تطالع رغبات أأعضاء اجمللس

 . مع  اللجان حمددة بأأج  قصري

صوص جلنة تلقي شتاايت و تظلامت املواطنني املرفوعة ضد القضاة، يقرتح اندي قضاة وخب

املغرب أأن يمت ذكل مبا ال يتناىف و اس تقالل القضاء، و ذكل م  خالل تتقيد مع  هذه اللجنة 

 :ابلضوابط التالية 

  شأأن عدم قلول الشتاايت جمهوةل املصدر، وهو الاجتاه اذلي جي  اعامتده م  ابب أأويل ب

الشتاايت املتعلقة بعم  القضاة، صوان حلس  سري العداةل وقطعا للطريق عىل لك ممارسة 

 .هتدف اإىل التشويش عىل القضاء

 عدم قلول  الشتاايت املتعلقة ابملواضيع التالية  : 

 جترحي القضاة ؛ .0

 التظمل م  قرار القايض يف الشق املتعلق بتفسري القانون ؛ .8

 موضوعا لطرق الطع  العادية وطرق الطع  غري العادية؛ الأمور اليت ميك  أأن تكون .0

 .الشتاايت اليت س بق البت فهيا دون أأن تأأيت جبديد .1
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 :كام تتأأكد اللجنة يف اطار معاجلهتا للتظلامت والشتاايت م  توفر مجموعة م  الرشوط أأمهها

  أأن تكون الشتاية امسية موقعة. 

  أأمام القضاءأأال يكون مضموهنا متعلقا مبلف ما يزال راجئا. 

 أأال يتعدى أأج  وضع الشتاية س نة واحدة م  اترخي صدور احلمك الهنايئ يف املوضوع. 

 أأن تتوفر الشتاية عىل وقائع وقرائ  واثبات. 

 .أأن تقوم اللجنة مببارشة الأحباث الرضورية مبا يف ذكل الاس امتع اىل املش تيك -

 90لس الأعىل للسلطة القضائية وم  القانون التنظميي للمج 20واستنادا ملضمون املادتني 

القانون التنظميي املتعلق ابلنظام الأسايس للقضاة فاإن موضوع الشتاايت املقلوةل أأمام اجمللس 

خالل القايض بواجلاته املهنية والس امي فامي يتعلق  الأعىل للسلطة القضائية جي  أأن يتعلق ابإ

دارهتا والتقرير فهيا جراءات القضية وسلوكه مبناس بة اإ ، أأما ما يتعلق ابلرشف والوقار ابإ

هنا أأمور خترج ع  نطاق شتاايت املتقاضني، لأنه م  رشوط تقدمي التظمل أأو  والكرامة، فاإ

 .الشتاية أأن يكون للمتقايض الصفة واملصلحة يف التظمل م  االإخالل املنسوب للقايض

ما حفظ الشتاية أأو التظمل ، أأ  - حالته عىل بعد الأحباث اليت تبارشها اللجنة ، تقرر اإ و اإ

 .املفتش ية العامة، أأو عىل اجمللس
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أأما خبصوص اللجان املؤقتة فيقرتح اندي قضاة املغرب اإحداث ثالث جلان عىل سبي  املثال ال 

اللجنة الاجامتعية و الصحية،  اللجنة الثقافية،  جلنة التكوي  و التكوي  : احلرص م  بيهنا 

 .املس متر

 "رباملكت  التنفيذي لنادي قضاة املغ

 

مذكرة اندي قضاة املغرب عىل مرشوع قانون 00-00 املتعلق ابختصاصات رئاسة النيابة 

 العامة وقواعد تنظميها.

نص املذكرة "   

اإن اندي قضاة املغرب؛ اعتبارا م  كونه مجعية  انية مواطنة تروم املسامهة يف تطوير 

اعتبارا لكونه يسعى اإىل الرفع م   الأداء الترشيعي مبا خيدم املصلحة العليا للمواط  و الوط ؛ و

النجاعة والفعالية اليت يضطلع هبا القضاء م  أأج  ضامن ظروف أأمث  محلاية حقوق و حرايت 

الأفراد و امجلاعات؛ و اعتبارا لكونه مجعية فاعةل معربة ع  قاعدهتا المتثيلية م  مجهور القضاة و 

لكون اندي قضاة املغرب يعترب نفسه هجة  القاضيات و مرتمجة لتوهجاهتم و اختياراهتم؛ و نظرا

معنية ابلقرار الترشيعي مىت اكن مرتبطا حبق  العداةل و متصال بشأأن القضاء؛ و لأنه هيدف اإىل 

التفعي  احلقيقي و الواقعي للأهداف اليت سطرت يف الفص  الرابع م  نظامه الأسايس، م  

نه يرى أأن يبس ط مالحظاته حول مرشوع القانون خالل اكفة املنابر و لك املناس بات؛ فاإ
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املتعلق ابختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظميها ، م  خالل الورقة التالية اليت ارتأأى 

 :  أأن يقد اا وفق ال يت

 

املتعلق ابختصاصات رئاسة  00-00مالحظات اندي قضاة املغرب عىل مرشوع قانون  -

 :النيابة العامة  وقواعد تنظميها

 

 :طار القانوين الا: أأوال  -

:" م  القانون التنظميي املعترب مبثابة النظام الأسايس للقضاة اليت تنص عىل ما ييل 10املادة 

م  ادلس تور، جي  عىل قضاة النيابة العامة تطبيق القانون  005تطبيقا للفقرة الثانية م  املادة 

ة ع  السلطة اليت يتلعون لها وفق كام يتعني علهيم الالزتام ابلتعلاميت الكتابية القانونية الصادر 

 ".الرشوط و الكيفيات احملددة يف القانون 

يف البداية ال بد م  التنويه ابلتوجه املليك السايم  و املعرب عنه خالل اجامتع اجمللس      

و اذلي أأوىص م  خالهل برضورة توفري مقر يليق  0105رمضان  89الوزاري املنعقد بتارخي 

ابعتبارها م  مكوانت السلطة القضائية ، فضال عىل توجهيه برضورة االإرساع ابلنيابة العامة 

خراج القانون املنظم لرئاسة النيابة العامة ، ليواك  مرحةل اس تقاللها ع  وزارة العدل   .ابإ

و معلوم أأن اندي قضاة املغرب اكن س باقا للمطالبة ابس تقالل النيابة العامة ع      

ضامن مساواة مجيع املواطنني امام العداةل ، و ذكل عرب اطالقه  السلطة التنفيذية م  أأج 
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جسدت رؤية القضاة ابدلفاع امجلاعي ع  مكتس بات  8508ماي  0لوثيقة اترخيية  بتارخي 

 . 8500دس تور 

 :حمتوايت املرشوع : اثنيا 

و املتعلق ابختصاصات رئاسة النيابة العامة و   00-00و ابلرجوع ملرشوع   قانون    

، و ( 8و  0املاداتن )مادة  ، تتضم  أأحتاما عامة  00واعد تنظميها يتبني أأنه يتضم  ق

 0م  املادة ) ، و تنظمي رئاسة النيابة العامة ( 1و 0املاداتن )اختصاصات رئاسة النيابة العامة 

 (.00اىل  9م  املادة )و احتام ختامية م  ( 2اىل املادة 

 :مالحظات و توصيات : اثلثا

داية يسج  اندي قضاة املغرب ان هذا القانون مل حيظ كغريه م  القوانني ابدلراسة يف الب

 .التافية وحتقيق حد ادىن م  املقاربة التشاركية واخضاعه للنقاش العام

 : فامي يتعلق ابملادة الأوىل         

صفته بعد الاطالع عىل مقتضيات هذه املادة و اليت تتعلق مبامرسة الوكي  العام للمكل ب 

رئيسا للنيابة العامة  اختصاصاته طبقا لأحتام هذا القانون  و النصوص املتخذة لتطبيقه ، 

يتبني أأن اجلزء الأخري م  املادة املذكورة علق كيفية تطبيق اختصاصات رئاسة النيابة العامة 

جي  عىل قضاة :  تنص عىل أأنه 10عىل صدور نصوص تطبيقية ، رمغ أأن مقتضيات املادة 

ابة العامة تطبيق القانون كام يتعني علهيم الالزتام ابلتعلاميت الكتابية القانونية الصادرة ع  الني

 .السلطة اليت يتلعون لها وفق الرشوط و الكيفيات احملددة يف القانون 
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و ابلتايل فان تنظمي لك اجلوان  املتعلقة بتنفيذ التعلاميت الكتابية و القانونية جي  أأن 

 .نون يكون مبقتىض قا

و عليه فان النادي يويص حبذف عبارة و النصوص املتخذة لتطبيقه و تنظمي لك اجلوان  

 .هبذا املوضوع يف صل  هذا القانون

 :فامي يتعلق ابملادة الثانية 

ان اندي قضاة املغرب يسج  ان مقتضيات هذه املادة ال تتعارض مع مقتضيات املادة 

بة النظام الاسايس للقضاة ، و اليت تنص عىل أأن قضاة م  القانون التنظميي املعترب مبثا 80

النيابة العامة يوضعون حتت سلطة و مراقلة الوكي  العام للمكل دلى حممكة النقض ، و 

 .رؤساهئم التسلسليني

 :فامي يتعلق ابملادة الثالثة 

عىل  ان حلول الوكي  العام للمكل حم  وزير العدل يف ممارسة سلطته عىل النيابة العامة و

قضاهتا مبا يف ذكل اصدار التعلاميت  و التوجهيات الهيم طبقا للنصوص الترشيعية اجلاري هبا 

العم  يقتيض  توضيح جماالت  ممارسة هذه السلطات ، و ذكل ابلنص رصاحة عىل حقه يف  

بعة تبلي  ما يص  اىل علمه م  خمالفات للقانون اجلنايئ  ، و أأن يأأمر أأعضاء النيابة العامة مبتا

مرتكلهيا  و أأن يرفع ما يراه مناس با م  ملمتسات كتابية ، دون أأن ميتد ذكل اىل الأمر بعدم 

.. و خاصة ما يتعلق مبالحقة املسؤولني "اإجراء الأحباث و التحرايت و املالحقات القضائية ، 

اجلس مية  قانونيا ع  اجلرامئ املرتكلة و ال س امي جرامئ الفساد و اس تغالل النفوذ و الانهتااكت
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 8555لس نة  09وفق ما هو منصوص عليه يف توصية جملس اوراب رمق )، " حلقوق الانسان

 (.بشأأن دور النيابة العامة يف نظام العداةل اجلنائية

و النص عىل حق قايض النيابة يف تقدمي ملمتسات شفوية ابجللسة بلك اس تقاللية وفقا 

 .  القضااي املعروضة عىل احملامك لقناعاته و مضريه ، عىل ضوء معطيات لك قضية م

 : فامي يتعلق ابلفقرة الثانية م  املادة الثالثة 

فان اندي قضاة يشدد عىل أأن قيام رئاسة النيابة العامة ابختصاصاهتا القانونية يتطل  

الرفع م  جمال  شفافية الاجراءات البينية داخ  مكوانهتاوذكل لتدعمي جماالت املساءةل و 

 .حرتام قواعد الشفافية و احلتامة املؤسساتية  يف معلها احملاس بة و ا

و ان عدم اعامتد اجراءات  شفافة س يؤدي اىل قيا اا بوظائفها بشلك غري سلمي  يف     

 .جمال العداةل اجلنائية عىل اخلصوص

و لهذا فان اندي قضاة املغرب يقرتح رضورة ربط قيام رئيس النيابة العامة مبامرسة    

ددة يف هذه الفقرة يقتيض  التنصيص عىل نرش مجيع التعلاميت ذات الطبيعة العامة ، املهام احمل

و يف حاةل اعطاء تعلاميت يف قضية بعيهنا  فان اندي قضاة املغرب يؤكد عىل وجوب ان تكون 

التعلاميت كتابية  و قانونية ، و ذكل ابعامتد  التسلس  الاداري ، و الاشارة اىل تكل التعلاميت 

 .مجيع ملمتساهتا و مذكراهتا املقدمة للمحامك و الهيئات القضائيةيف 

 :فامي يتعلق ابملادة الرابعة 
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م   25ان اندي قضاة املغرب يؤكد أأن ما تضمنته هذه املادة يبقى خمالفا ملقتضيات املادة  

رتاح القانون التنظميي املتعلق ابجمللس الاعىل للسلطة القضائية ، و اليت  جعلت  اختصاص اق

او تعيني احد القضاة لشغ  منص  هبيئة او جلنة م  اختصاص اجمللس الاعىل للسلطة 

 .القضائية ، و يبقى للوكي  العام  تقدمي مقرتحاته كبايق الاعضاء هبذا الشأأن

لهذا فان اقرتاح او تعيني احد قضاة النيابة العامة  املدعوون لشغ  جلنة او هيئة م  

احلمك و النيابة  –يبقى خمالفا ملبدأأ وحدة تدبري وضعيات القضاة طرف الوكي  العام للمكل 

م  طرف اجمللس الاعىل للسلطة القضائية ، و يشدد عىل مطالبته ابلغاهئا للعل   –العامة 

 .الواردة أأعاله

 : فامي يتعلق املادة اخلامسة

سة النيابة العامة ان اندي قضاة املغرب يعترب أأن توفري بنيات مالية و ادارية و ثقنية لرئا  

تعترب م  املقومات الاساس ية الس تقاللها ع  وزارة العدل و احلرايت ، كام يساعدها يف القيام 

 .بوظائفها ادلس تورية يف حامية حقوق و حرايت املواطنني و امهنم القضايئ

و يبقى الاحاةل عىل الرشوط و الكيفيات احملددة يف النظام الاسايس ملوظفي اجمللس غري 

 .حضة ، و ذكل لعدم صدور هذا الاخري حلد الان وا

و خبصوص النص عىل امتانية التعاقد مع خرباء خارجيني فان اندي قضاة املغرب يويص 

 .برضورة  النص عىل اعامتد اجراءات الشفافية املتبعة يف ابرام الصفقات العمومية بوجه عام 

 : فامي يتعلق ابملادة السادسة
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املايل للسلطة القضائية يعترب م  املطال  اليت تدمع اس تقالل  ان املطل  ابالس تقالل 

هذه السلطة ، كام ان قةل  أأو نذرة هذه املوارد تنعكس بشلك سليب عىل أأداء السلطة 

 .القضائية 

و رمغ ان  مرشوع القانون نص عىل كون الوكي  العام هو الامر ابلرصف ، و ان 

ج  يف املزيانية العامة لدلوةل ، وأأن هذه الأخرية  تسهر الاعامتدات املرصودة  للنيابة العامة تس

 .عىل توفري العقارات و املنقوالت الالزمة م  اج  متكيهنا للقيام بوظائفها 

فان اندي قضاة يش يد هبذا التوجه احملمود ، و يويص برضورة توس يعه ليشم  الادارة 

 .بشلك لكي مس تقلال املالية للك مكوانت النيابة العامة ، و السلطة القضائية 

 

ويف اخلتام فان اندي قضاة املغرب اذ يقدم هذه املذكرة  التفصيلية  حول نص مرشوع 

القانون  املتعلق ابختصاصات رئاسة النيابة العامة، فانه يسعى اىل أأن تشلك قوة اقرتاحية يف 

املواطنني يف جماالت هتم املواطنني و العداةل يف بدلان ، و يروم م  خاللها الرفع م  ثقة 

 السلطة القضائية 

و اعضاء النيابة العامة، وجيسد روح ادلس تور القامئة عىل قمي املساءةل و احملاس بة و 

 . الشفافية

 "املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب                                          

 مذكرة اندي قضاة املغرب حول مدونة سلوك القضاة
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 نص املذكرة"

  :لس ياق العاما

اإن ملادرة اندي قضاة املغرب بتقدمي هذه املذكرة اليت تتضم  خمتلف التصورات والأفتار 

واملبادئ اليت دافع علهيا مند تأأسيسه واعمتدها م  خالل ادلورات السابقة جمللسه الوطين وفق 

، تعترب مسامهة  أ ليات التس يري ادلميقراطي كام انقشها يف عدة ندوات وورشات وطنية وأأخرى هجوية

 .معلية تعكس دور امجلعيات املهنية القضائية كقوة اقرتاحية يف ورش اإصالح منظومة العداةل

وتزتام  املبادرة مع مرحةل عىل درجة كبرية م  الأمهية يف اترخي املغرب لزتامهنا مع حلظة تزني  

ة والتنفيذية بعد تنصي  الاس تقالل الفعيل واحلقيقي للقضاء كسلطة مس تقةل ع  السلطتني الترشيعي

 .اجمللس الأعىل للسلطة القضائية والرشوع يف معلية اس تكامل هيالكه الادارية والتنظميية

 :مالحظات عامة حول شلك املبادرة -أأوال

رمغ تمثني اندي قضاة املغرب ملادرة اجمللس الأعىل للسلطة القضائية ابستشارة امجلعيات املهنية 

 :فانه يسج  بعض املالحظات املهنجية عىل شلك املبادرة القضائية طبقا للقانون، 

ن الأج  احملدد للجمعيات املهنية القضائية لتقدمي مالحظاهتا حول مرشوع : م  حيث الأج   اإ

مدونة سلوك القضاة يبقى أأجال غري اكف الإجراء استشارات موسعة مع القاضيات والقضاة ع  

متانية الاس تعانة مبناجه طريق مجعياهتم املهنية املمثةل هلم، كام  أأنه أأج  غري اكف ال يسمح متاما ابإ

متانيات توظيفها قصد  العلوم الاجامتعية احلديثة وم  بيهنا الاس تبياانت واملقابالت والاس امترات واإ
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الاس تفادة مهنا يف معلية وضع مرشوع مدونة للسلوك قابةل للتطبيق العميل، تس تجي  لواقع 

 .اعلني يف جمال منظومة العداةلالقضاة واملتقاضني ولك الف

يسج  اندي قضاة املغرب حتفظه عىل توقيت املبادرة اليت أأتت سابقة :  م  حيث توقيت املبادرة

طاره التنظميي والقانوين، ابلنظر  لأواهنا، يف وقت مل يس تمك  فيه اجمللس الأعىل للسلطة القضائية اإ

ة االإعداد الهادئ والعميق ملرشوع  ام يف جحم اىل وجود عدة عراقي  قانونية ومعلية قد تعيق معلي

مدونة السلوك، مف  هجة أأوىل مل يمت متكني اجمللس الأعىل للسلطة القضائية م  مزيانية مس تقةل 

م  ادلس تور، كام أأن نظامه ادلاخيل مل  000تضم  هل الاس تقالل االإداري واملايل طبقا للفص  

املتعلق ابجمللس  055.00م  القانون التنظميي رمق  19ينرش بعد يف اجلريدة الرمسية طبقا للفص  

الأعىل للسلطة القضائية 
1
. 

ذا اس تحرضان أأن هذا القانون التنظميي مل حيدد أأجال معينا الخراج مدونة الاخالقيات  خاصة اإ

القضائية اإىل حزي الوجود ، مما يعين ان املرشع اس تحرض رضورة اجراء هذه املشاورات املوسعة 

لوقت التايف ملث  هذا العم  الهام ، عىل خالف النظام ادلاخيل للمجلس اذلي حدد واس تحضار ا

هل املرشع أأج  ثالثة أأشهر العداده ، وهنا نشري اإىل ان بعض التجارب العاملية اس تغرقت س نوات 

منا يدل عىل أأمهية هذه املدونة  خلروج مدونة السلوك اإىل حزي الوجود وهذا ع  دل عىل شئ فاإ

 . يف ال ن وحساسيهتا 

                                                           
1
مل تك  احملمكة ( 8500-50-80واترخي0/009كتاب عدد)وقت توص  النادي مبراسةل اجمللس الاعىل للسلطة القضائية  - 

 .صادقت حىت عىل النظام ادلاخيل للمجلس 
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 :خبصوص تشكي  جلنة الأخالقيات ودمع اس تقالل القضاة

 08رمغ أأن اندي قضاة املغرب يمت  ملادرة اجمللس اىل تشكي  جلنة الأخالقيات طبقا للامدتني 

نه يبدي  050.00م  القانون التنظميي رمق  050و املتعلق ابجمللس الأعىل للسلطة القضائية، فاإ

ه اللجنة، اذ مل يعل  اجمللس ع  تركيبهتا، كام مل حيدد صالحياهتا، حتفظه عىل طريقة تزني  هذ

ويقرتح اندي قضاة املغرب يف هذا الس ياق  قيام جلنة الأخالقيات فور ملارشهتا لأداء  اا اا بشلك 

ابس تطالع واس تجامع أ راء القاضيات -بعد نرش النظام ادلاخيل للمجلس يف اجلريدة الرمسية-قانوين 

ص ملادئ الأخالقيات القضائية وتصوراهتم ل ليات تزنيلها ع  طريق امجلعيات املهنية والقضاة خبصو 

اليت جي  ان تتاح لها فرص اللقاء ابلقضاء يف خمتلف ادلوائر الاس تئنافية وان يعي السادة اعضاء 

كام يتعني   اجمللس الاكراهااتملادية واملهنية  اليت تواجه ممثيل امجلعيات املهنية يف سبي  القيام بذكل،

الانفتاح  حىت عىل الفاعلني يف منظومة العداةلاجلادي  ، واملنظامت احلقوقية الوطنية وادلولية، 

الإعطاء مدونة السلوك مرشوعية جممتعية تتجرد ع  أأي نزعة فئوية ضيقة، مع جع  احلسم يف 

منا هو للمبادئ املنسجمة مع املبادئ ا دلس تورية واحلقوق اقرتاحات لك الهيئات املهنية وغريها اإ

الكونية املعرتف هبا للقضاة ، وهذا يقتيض الغاء لك رأأي خيالف هذه املبادئ حىت ولو قدمته مجعية 

ذ ال يعق  مثال أأن يتضم  تصور تقدمه هيئة معينة او يقره اجمللس   انية كيف ما اكن جحمها ، اإ

ا، فوالؤان مجيعا أأشخاصا خيالف  املكتس بات ادلس تورية يف جمال حرية التعبري للقضاة ويقيده

ومؤسسات جي  أأن يكون لدلس تور  والقمي احلقوقية املعرتف هبا للقضاة  عامليا ، مع الاستناد عىل 

 .جتارب متقدمة ال عىل جتارب ال تس تحق الوقوف عندها 
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فراد جلنة الأخالقيات مبقتضيات تنظميية داخ  مرشوع مدونة  كام يقرتح اندي قضاة املغرب اإ

عتبارها الأداة التنفيذية الكفيةل ابلسهر عىل تزني  املدونة، وختويلها دورا استشاراي يف السلوك وا

ترصفات القضاة لكام ساورهتم الشكوك بشأأهنا معال بأأفض  التجارب ادلولية يف هذا الصدد
2
. 

 :االإطار املرجعي ملذكرة اندي قضاة املغرب خبصوص مرشوع مدونة السلوك-اثنيا

عدادها بناء عىل خمتلف املرجعيات املعيارية والترصحيية اإن املقرتحات املت  ضمنة يف هذه املذكرة مت اإ

عىل املس تويني الوطين وادلويل، كام قام اندي قضاة املغرب بدراسة مقارنة لعدد م  النصوص 

القانونية املنظمة ملدوانت السلوك يف عدد م  البدلان ادلميقراطية، وكذا بعض بدلان املنطقة اليت 

ف منوا دميقراطيا مضطردا ، وعقد عدة اجامتعات مع خرباء مغاربة وأأجان ، وذكل هبدف تقري  تعر 

طار هذه املذكرة م  أأفض  املامرسات اجليدة املسجةل عىل الصعيد ادلويل،  التصورات املقدمة يف اإ

يف الوقت ذاته ابدر اىل تنظمي عدة ندوات وطنية وهجوية هبدف وضع أأرضية أأولية لتصورات 

 .قضاة حول مهنجية اعداد مدونة السلوك ومضاميهناال

 : وعليه، مت اعامتد املرجعيات املعيارية والترصحيية التالية

 ؛8500دس تور -

                                                           

، ص 8500املغرب السلوك القضايئ واعداد مدونة الأخالقيات عىل ضوء املعايري ادلولية، ديسمرب : اللجنة ادلولية للحقوقيني -2

حومكة مع  اجمللس :" ، وأأنظر أأيضا توصيات الندوة اليت نظمها املكت  اجلهوي لنادي قضاة املغرب ابلقنيطرة حول موضوع 01

 .8500دجنرب  00، يوم السبت "وك القضايئ والنظام ادلاخيلالأعىل للسلطة القضائية، رؤى استرشافية يف ضوء مدونة السل
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طار احملور  58توصيات هيئة االإنصاف واملصاحلة وال س امي التوصية رمق - الواردة يف اإ

 السادس املتعلق بتأأهي  القضاء وتقوية اس تقالهل؛

خلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية املعمتد م  قل  امجلعية العامة للأمم املتحدة العهد ادلويل ا-

 ؛(0900ديسمرب  00املؤرخ يف ( 80-د)أأ 8855مبوج  القرار عدد 

قرارها يف مؤمتر الأمم املتحدة السابع - ملادئ الأمم املتحدة بشأأن اس تقالل القضاء واليت مت اإ

مبيالنو، واملصادق  0920د خالل شهر دجنرب م  س نة ملنع اجلرمية ومعامةل اجملرمني، املنعق

 89، املؤرخ يف 15/08علهيا م  قل  امجلعية العمومية للأمم املتحدة مبقتىض القرار عدد 

، و االإجراءات الفعاةل لتنفيذ املبادئ الأساس ية الس تقالل السلطة القضائية، 0920نومفرب 

 00املؤرخ يف  11/008مبقتىض القرار عدد املعمتد م  قل  امجلعية العامة للأمم املتحدة 

 ؛0929دجنرب 

املبادئ التوجهيية بشأأن دور أأعضاء النيابة العامة، كام اعمتدها مؤمتر الامم املتحدة الثام  -

 ؛0995ش تنرب  50اىل  80ملنع اجلرمية ومعامةل اجملرمني املنعقد هبافاان م  

جامع- قراره ابإ اجمللس املركزي لالحتاد ادلويل للقضاة بتارخي  امليثاق العاملي للقضاة، اذلي مت اإ

 ؛0999نونرب  00

قرارها م  قل  مجموعة الزناهة القضائية يف ابنغالور - ملادئ بنغالور للسلوك القضايئ واليت مت اإ

، قل  أأن يمت مراجعهتا خالل املائدة 8550م  فرباير  80و 81ابلهند يف الفرتة ما بني 

لعليا املنعقدة بقرص السالم يف الهاي هبولندا خالل الفرتة املمتدة املس تديرة لرؤساء احملامك ا
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قرارها كذكل م  قل  جلنة حقوق االإنسان ابلأمم 8558نونرب  80و 80ما بني  ، واليت مت اإ

 ، 10/8550املتحدة  مبقتىض القرار عدد 

ز يوليو  05امليثاق الأوريب حول نظام القضاة واذلي صادق عليه جملس أأوراب بتارخي -

 ؛0992

، واملبادئ 0920يونيو  80امليثاق االإفريقي حلقوق االإنسان والشعوب املعمتد بتارخي -

فريقيا، و املعمتد بقمة رؤساء دول الاحتاد  التوجهيية املتعلقة ابحلق يف حمامكة عادةل يف اإ

 .8550يوليوز  08و  1االإفريقي يف مابوتو خالل الفرتة املمتدة ما بني 

اصة املعنية ابس تقالل القضاة واحملامني حول املساءةل القضائية لس نة تقرير املقررة اخل-

 ؛8501

امليثاق الأخاليق لنادي قضاة املغرب، متت املصادقة عليه م  طرف املكت  التنفيذي -

 ؛8500مارس  52بتارخي 

مدونة السلوك الانتخايب للقضاة متت املصادقة علهيا م  طرف املكت  التنفيذي، ونرشت  -

 .8500-50-80خي بتار

توصيات ادلورة الأوىل للمجلس الوطين لنادي قضاة املغرب املنعقدة ابملعهد العايل للقضاء  -

 .8500نونرب  80-80يويم 

 :مالحظات اندي قضاة املغرب حول مرشوع مدونة السلوك -اثلثا
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 :املالحظات الشلكية واملهنجية-0

اك امجلعيات املهنية للقضاة يف مجيع مراح  يؤكد اندي قضاة املغرب عىل رضورة احلرص عىل اإرش  -

عداد وصياغة ومناقشة مرشوع مدونة السلوك؛ كام يقرتح يف الس ياق ذاته أأن ينفتح اجمللس  اإ

الأعىل للسلطة القضائية عىل مقرتحات امجلعيات احلقوقية ومنظامت اجملمتع املدين الفاعةل يف جمال 

ا، ويويص أأيضا بتوس يع نطاق الاستشارة ليشم  منظومة العداةل ابعتبار القضاء شأأان جممتعي

عددا م  املنظامت احلقوقية الوطنية وادلولية، الإعطاء مدونة السلوك مرشوعية جممتعية أأكرب مع 

 . أأخذ املالحظة املتعلقة برد لك رأأي ال يكون والءه لقمي اجملمتع احلقويق وادلس توري 

دئ الأمم املتحدة الأساس ية بشأأن اس تقالل يويص اندي قضاة املغرب برضورة الاستناد اىل ملا -

السلطة القضائية، واس تلهام ملادئ بنغالور للسلوك القضايئ ابعتبارها أأرضية أأولية ميك  العم  

عىل تطويرها عىل ضوء مظاهر السلوك القضايئ اذلي مت رصده م  خالل مع  اجمللس الأعىل 

ورات السابقة؛ الإعطاء مرشوع مدونة للقضاء سابقا عند بته يف املتابعات التأأديبية يف ادل

 السلوك طابعا واقعيا؛

يؤكد اندي قضاة املغرب عىل رضورة اس تعامل لغة قانونية واحضة ودقيقة يف مرشوع مدونة  -

السلوك القضايئ توفر للقاضيات والقضاة معرفة الأفعال والامتناعات م  الأفعال اليت قد تؤدي 

اىل اخضاعهم للتأأدي 
3

 ؛ 

                                                           

صياغة  :"أأشغال الندوة املنظمة م  طرف اللجنة ادلولية للحقوقيني بتعاون مع اندي قضاة املغرب ومجعية عداةل حول موضوع -3

 .، مبراكش8500أأكتوبر  00و 05، يويم "مدونة السلوك القضايئ والأخالقيات القضائية يف املغرب عىل ضوء املعايري ادلولية
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ضاة املغرب ابس تعامل لغة حترتم مقاربة النوع الاجامتعي وتأأخذ بعني الاعتبار يويص اندي ق -

 مسامهة املرأأة القاضية اىل جان  زميلها القايض يف أأداء رساةل القضاء؛

يشدد اندي قضاة املغرب التأأكيد عىل رضورة اختاذ املعايري املعمتدة يف رمس القايض المنوذيج  -

  رمس املدونة يف ادهان العامة واخلاصة  للقايض غري املوجود وفق معايري واقعية والابتعاد ع

واقعيا ،حبيث جي   مراعاة واقع الوظيفة القضائية وجحم العوائق والتحدايت اليت تواهجها، ويف 

هذا الصدد يقرتح تقدمي تعريف دقيق ملفهوم املراق  املعتدل أأو املعقول واذلي يعكس نظرة 

امات املنص  القضايئ ودوره يف اجملمتع واملنسلخ ع  الأحتام الانسان الواعي ابلزت /املواط 

املس بقة، ويعكس وهجة نظر الغري م  سلوك القايض بشلك موضوعي
4.
 

عادة النظر يف طبيعة الأخالقيات القضائية ابعتبارها تشلك يف  - يدعو اندي قضاة املغرب اىل اإ

أأيضا يف الوسائ  املتاحة لمتكني  معقها مسؤولية جامعية وليست مسؤولية فردية، واعادة النظر

القضاة م  املواصفات املبينة يف املدونة، م  خالل اعتبار احلرية يف التعبري والتجمع كأدوات 

أأساس ية الكتساب الاس تقاللية وتعزيزها، فضامن اس تقاللية القايض يتطل  أأساسا الاعرتاف 

ال ابلقدر اذلي يفرضه ملدأأ حبريته يف التعبري والتجمع، وال يكون تقييد هذه احلرية مرب  را اإ

 .5اس تقالل القضاء

                                                           

أأشغال الاجامتع اذلي نظمه اندي قضاة املغرب وفريق م  اخلرباء م  املفكرة القانونية، ابملعهد العايل للقضاء، بتارخي  -4

01/50/8500. 

قلميي للمفكرة القانونية ببريوت يويم  -5 ، 8500يونيو /حزيران 0و 8تصور ملدونة أأخالقيات قضائية يف املنطقة العربية، مؤمتر اإ

 .ببريوت
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يويص اندي قضاة املغرب برضورة تضمني مدونة السلوك مقتضيات ختص الالزتامات اليت  -

يتحملها القضاة يف مواقع املسؤولية والرتكزي علهيا اكرث  ، وداخ  هيالك امجلعيات املهنية 

، مع عدم جع  هذا   6ر اىل حساس ية مواقعهمالقضائية وابجمللس الأعىل للسلطة القضائية ابلنظ

 .مطية للتضييق عىل حقوقهم املكتس بة 

 : م  حيث املضمون-8

يشدد اندي قضاة املغرب التأأكيد عىل أأمهية صياغة مدونة حديثة للسلوك تستند عىل ملادئ الأمم 

املمتثةل يف  املتحدة الأساس ية بشأأن اس تقالل السلطة القضائية وملادئ بنغالور للسلوك القضايئ

الاس تقالل، احلياد، املساواة، الزناهة، اللياقة، والكفاءة، مع مراعاة خاصية التطور اليت تعرفه هذه 

املبادئ بتطور احلياة العامة، والفكر احلقويق، والشأأن القضايئ والقانوين وأأفض  املامرسات ادلولية 

ية اليت ترخست واليت وظفت مكدخ  يف هذا اجملال، والأخذ بعني الاعتبار بعض السلواكت السلب 

م  مداخ  التأأثري غري املرشوع عىل اس تقالل القضاة واليت مارس هتا بعض مراكز التأأثري
7

، واحلرص 

عىل عدم تكرار أأخطاء املايض
8
. 

 : الاس تقالل 

                                                           

القمي القضائية عىل ضوء املس تجدات : م  توصيات الندوة اليت نظمها املكت  اجلهوي لنادي قضاة املغرب مبكناس حول موضوع -6

 .، مبحمكة الاس تئناف مبكناس8501يونيو  85الترشيعية، يوم امجلعة 

املغرب ابملرك  الاجامتعي للقضاة ابلرابط بتارخي توصيات اليوم التضامين للقايض املظلوم اذلي نظمه اندي قضاة  -7

 ".اندي قضاة املغرب يفتح أأرش يف مظامل القضاة: "، حتت شعار50/50/8501

صدار .// 01التقرير اخلتايم لهيئة االإنصاف واملصاحلة، اجلزء الأول، ص  -8 الس ياق التارخيي لالنهتااكت اجلس مية حلقوق االإنسان، اإ

عداد مجموعة مؤلفني، يونيو لهيئة االإنصاف واملصاحل  . 8550ة، م  اإ
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اس تقالل القضاء مطل  أأسايس حلمك القانون، وملدأأ جوهري يضم  توفري احملامكة العادةل، ذلا 

 .القايض أأن يدمع وجيسد الاس تقاللية القضائية عىل الصعيدي  الفردي واملؤسسايت ينلغي عىل

اس تقالل القضاة ينلغي أأن يكون مقروان حبريهتم يف أأداء  اا ام املتعلقة ابلبت يف القضااي املعروضة 

أأو  عىل أأنظارمه دون حتزي وفقا لتقيميهم للوقائع وفهمهم للقانون، دون قيود أأو تأأثريات أأو دوافع

ضغوط أأو هتديدات أأو تدخالت كيفام اكن نوعها
9.
 

 :التعليقات حول ملدأأ الاس تقالل

ملدأأ اس تقالل القضاء يس توج  م  القضاة رفض لك تدخ  أأو حماوةل غري مرشوعة للتأأثري أأو 

الضغط م  أأية هجة اكنت؛ واحلرص عىل التبلي  عهنا للمجلس الأعىل للسلطة القضائية، ويعترب 

غرب أأن تشجيع القضاة عىل التبلي  ع  مث  هذه السلواكت يه الضامنة الأساس ية اندي قضاة امل

 .للحد مهنا

ينلغي أأن تتحم  ادلوةل مسؤوليهتا يف حامية القضاة م  خمتلف أأشتال التضييقات اليت تطاهلم أأثناء 

 .قيا ام مبها ام، كام علهيا أأن توفر هلم اكفة الظروف املالمئة ملامرس هتم ملها ام

 : ياداحل 

أأمر جوهري حلس  أأداء الوظيفة القضائية، حيث يتعني عىل القضاة أأداء  اا ام القضائية دون حماابة 

 .أأو حتزي أأو حتام 

                                                           

عالن سينغفي)مرشوع االإعالن العاملي الس تقالل القضاء  -9  (. اإ
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 التعليقات عىل ملدأأ احلياد

أأن تفص  السلطة القضائية يف املسائ  املعروضة علهيا دون حتزي، عىل أأساس "يعين " احلياد"يعين 

غراءات أأو ضغوط أأو الوقائع ووفقا للقانون، ودو  ن أأية تقييدات أأو تأأثريات غري سلمية أأو أأية اإ

" هتديدات أأو تدخالت ملارشة أأو غري ملارشة م  أأية هجة أأو لأي سب 
10
أأن ال " وهو ما يعين. 

حيم  القضاة أأراًء مس بقة بشأأن املسأأةل املنظورة أأما ام، وأأال يترصفوا بطريقة تعزز مصاحل أأحد 

نه يتعنين عىل احملمكة م  تلقاء الأطراف، وحيامث ينص ال قانون عىل أأس باب عدم صالحية القايض فاإ

 . ”نفسها اإستلدال أأعضاء احملمكة وفقًا ملعايري عدم الصالحية املنصوص علهيا يف القانون

تلع  مسأأةل التوزيع ادلاخيل للقضااي ابحملامك دورا  اام يف حامية حياد القضاة حيث تؤكد ملادئ الأمم 

 أأن توزيع الأعامل مسأأةل داخلية ختص ادارة احملامك، وينلغي أأن تبقى خارجة ع  تأأثري املتحدة عىل

رغبة أأي م  الفرقاء أأو خشص ذي مصلحة يف النتيجة اليت س تؤول الهيا القضية، وينلغي أأن يمت 

 .11هذا التوزيع وفق معايري موضوعية حمددة سلفا، هبدف حامية احلق بقضاء مس تق  وحيادي

قضاة املغرب أأن تفعي  امجلعيات العامة للقضاة ابحملامك مدخ  أأسايس م  مداخ   يعترب اندي

جتس يد ملدأأ احلياد، ذلا ينلغي عىل القضاة العم  عىل دمقرطة امجلعيات العامة، كام ينلغي عىل 

املسؤولني القضائيني احرتام هذه املؤسسة
12
. 

                                                           

 .م  االتفاقية الأوربية حلقوق الانسان 8املادة -10

 .م  املبادئ الأساس ية الس تقالل القضاء للأمم املتحدة 01املبدأأ رمق  -11

دارة :  "كت  اجلهوي لنادي قضاة املغرب ابحلس مية حول موضوعأأشغال الأايم املفتوحة املنظمة م  طرف امل  -12 املفهوم اجلديد لالإ

 .8508دجنرب  8و 0، واملنعقدة مبحمكة الاس تئناف ابحلس مية يويم "امجلعيات العمومية ابحملامك منوذجا -القضائية 
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 : الزناهة

عىل القضاة احلرص عىل أأن يكون سلوكهم فوق  أأمر جوهري لأداء الوظيفة القضائية، حيث يتعني

 .الش هبات يف نظر املواط  العادي، وأأن يتوافق مع ثقة الشع  يف نزاهة اجلهاز القضايئ

 :التعليقات عىل ملدأأ الزناهة

يعترب ختليق منظومة العداةل املدخ  احلقيقي لتخليق احلياة العامة، فغري خاف عىل امجليع ادلور 

ه السلطة القضائية يف ضامن شفافية أأداء ابيق الوظائف داخ  ادلوةل و كذا احملوري اذلي تلعب

حامية الأم  القضايئ جبميع جتلياته، و اذلي يعترب حماربة الفساد أأحد راكئزه الأساس ية
13

كام أأن . 

 ضامن عداةل نزهية يعد الصورة اليت جتسد مساواة املواطنني أأمام القضاء و تدمع ثقهتم فيه
14
. 

نطلق يويص اندي قضاة املغرب برضورة القيام ببعض اخلطوات اليت تدمع مؤرش الزناهة م  هذا امل 

 :داخ  مكوانت السلطة القضائية، م  بيهنا

ضامن النفاذ  اىل الترصحيات املتعلقة مبمتلتات القضاة وديوهنم، وضامن حتيني هذه الترصحيات -

غفالها خمالفة ملدأأ الزناهةبشلك دوري واعتبار ذكل م  بني الالزتامات املهنية اليت  . يرتت  عىل اإ

                                                                                                                                                                                              

فعالية :"، حول موضوع8500أأكتوبر  2وتوصيات الورشة املنظمة م  طرف املكت  اجلهوي لنادي قضاة املغرب مبكناس بتارخي 

 ".امجلعيات العامة للمحامك

 .بسرتاس بورغ 8508مارس  80تقرير مجموعة ادلول ضد الرشوة التابع للمجلس الأورويب الصادر بتارخي  -13

 .بدون رشوة، حتث شعار حمامك 52/59/8508الربانمج الوطين لتخليق منظومة العداةل اذلي أأطلقه اندي قضاة املغرب بتارخي  -14
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نرش الترصحيات مبمتلتات وديون أأعضاء اجمللس الأعىل للسلطة القضائية عند بداية واليهتم وعند -

انهتاهئا بشلك علين العطاء القدوة لبايق القاضيات والقضاة ولكوهنم ميثلون مؤسسة دس تورية 

ؤسسات اليت جتسد ملدأأ ربط املسؤولية ابحملاس بة يرأأسها جالةل املكل وجي  أأن تكون م  اول امل

 . عىل ارض الواقع 

وجوب الترصحي بقمية أأي هدااي يتلقاها أأعضاء اجمللس، ووضعها ره  اإشارة اجمللس، ونرش -

مصاريف الفرتة اليت يعرف خاللها املرتحشون بأأنفسهم دلى الهيئة الناخلة اليت ينمتون الهيا 
15
 

 تعطى مبناس بات تبادل الزايرات ادلولية  اام اكنت قميهتا صغرية او كبرية ،ويتضم  ذكل الهدااي اليت

، الن الهدف هو تكريس هذا السلوك يف هذه املرحةل التأأسيس ية   ونفس الالزتام جي  ان يقع 

ن الهدااي اليت تقدم جي   عىل عاتق رئاسة النيابة العامة واكفة املسؤولني القضائيني ابحملامك ، حبيث اإ

 .بقى مبرفق احملمكة بعد الترصحي هباان ت 

ال  مع نرش ذكل ابملوقع  الاليكرتوين للمجلس أأو رئاسة النيابة العامة أأو احملامك اإن توفرت عليه واإ

 .فاللك مبوقع اجمللس ابعتباره مؤسسة متث  امجليع 

 : اللياقة

الئق، وأأن يبتعد  أأمر جوهري لأداء الوظيفة القضائية، فعىل القايض أأداء  اامه القضائية بشلك

 .عىل ما قد يضعف الثقة العامة يف القضاء

                                                           

 .8500-50-80مدونة السلوك الانتخايب للقضاة أأصدرها املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب بتارخي  -15
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 : التعليقات عىل ملدأأ اللياقة

وبقراءة نقدية ذاتية ومتحررة لسلواكته  ملدأأ اللياقة يس توج  م  القايض أأن يراق  بوعي وجدية

ن اكن هذا الشك غري موضوعي  كام عليه. وترصحياته اليت قد تزرع الشك يف اس تقالليته، حىت واإ

هذه الأخرية م  شأأهنا أأن متس مصداقيتنا و م    أأن جيهتد هبذا املسكل يف حياته اخلاصة ما دامت

انامتء س يايس   دلوران اجملمتعي كقضاة ، وأأننا سنلقى بعيدي  لك البعد ع  أأي  نظرة الرأأي العام

 .أأعضاء السلطة القضائية   حفاظا عىل مصداقية

اة يف التعبري، بوصفه حقا دس توراي تكفهل املعايري ادلولية، ملدأأ اللياقة ال يتعارض مع حق القض

فللقضاة شأأهنم شأأن ابيق املواطنني احلق يف حرية التعبري والعقيدة والتجمع، وال جيوز تقييد حق 

ال اس تثناء يف حدود ما تقتضيه واجلاهتم املهنية  .القضاة يف التعبري اإ

 .يف اخلصوصية وممارسة حياهتم اخلاصة بلك حريةال جيوز ملبدأأ اللياقة أأن يقيد م  حق القضاة 

التعبري حق والتحفظ اس تثناء ينلغي تفسريه بشلك ضيق ال يتجاوز حدود أأداء القضاة ملها ام 

القضائية، وينلغي حرصه يف الرس املهين مبا يف ذكل رسية املداوالت واملعلومات اليت اطلع علهيا 

القضاة أأثناء قيا ام مبها ام
16
. 

                                                           

، م  تنظمي املكت  اجلهوي لنادي قضاة املغرب "واج  التحفظ بني الاطار القانوين و التطبيق العميل"توصيات أأشغال ندوة  -16

 .ببيت الصحافة بطنجة 8500يناير  00قضائية،  و يوم السبت بطنجة، وحبضور اكفة امجلعيات املهنية ال
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مطلقا مواهجة امجلعيات مبوج  التحفظ، نظرا دلورها يف ادلفاع ع  اس تقالل القضاةال جيوز 
17

 ،

م  ادلس تور 000ولك حماوةل لتقييد نطاق امجلعيات املهنية القضائية تعد اإهجازا عىل الفص  
18
. 

 : املساواة

ضايئاحلرص عىل ضامن املساواة يف معامةل امجليع أأمام احملامك أأمر جوهري لأداء املنص  الق
19
 . 

 :التعليقات عىل ملدأأ املساواة

ملدأأ املساواة يفرض عىل القايض التعرف عىل الأحتام املس بقة اليت تؤثر عىل نظرته و لغته وابلتايل 

قراراته، والتعهد بتجنهبا، ومبعامةل املتقاضني مبوضوعية واحرتام وانصات، وجتن  أأية اإجراءات 

قصائية أأو احنيازية أأو متيزيية أأثناء ا  .أأو ادلي  أأو اللغة أأو النوع الاجامتعي  حملاكامت بسب  اللوناإ

 : الكفاءة والاجهتاد

 .رشطان أأساس يان لأداء املهام القضائية

                                                           

، م  تنظمي املكتبني اجلهويني لنادي قضاة املغرب بلك م  فاس ومكناس يوم السبت "قراءة يف واج  التحفظ"أأشغال ندوة  -17

 .8508يونيو رحاب قرص العداةل بفاس  00

لقضائية، قد اا اندي قضاة املغرب للرأأي العام الوطين وادلويل مبناس بة وثيقة املطالبة ابالس تقالل الفعيل واحلقيقي للسلطة ا -18

 .8508أأكتوبر  50الوقفة الوطنية للقضاة أأمام حممكة النقض بتارخي 

م  العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية، اعمتد وعرض للتوقيع والتصديق والانضامم مبوج  قرار امجلعية  01املادة  -19

 .0900مارس  80، ودخ  حزي التنفيذ بتارخي 0900ديسمرب  00بتارخي ( 80-د)أأ  8855لأمم املتحدو العامة ل

ديسمرب  05، بتارخي (0-د)أأ  800م  االإعالن العاملي حلقوق االإنسان، اعمتد ونرش مبوج  قرار امجلعية العامة للأمم املتحدة  05املادة 

0912. 

لية الأفراد وامجلاعات وهيئات اجملمتع املدين يف تعزيز وحامية حقوق االإنسان واحلرايت م  االإعالن املتعلق حبق ومسؤو 9املادة 

 .0992ديسمرب  59، بتارخي 011/00الأساس ية املعرتف هبا، اعمتد ونرش مبوج  قرار امجلعية العامة للأمم املتحدة رمق 
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 :التعليقات عىل ملدأأ الكفاءة والاجهتاد 

يؤكد اندي قضاة املغرب عىل أأن تمنية خشصية القايض مشوار مس متر ال ينهتيي ، و أأن التكوي  

 .هو العمود الفقري لها  الواهجات مبا فهيا تمنية الكفاءة القانونية والشخصيةاملس متر عىل مجيع 

ولتحقيق هذه الغاية جيدد اندي القضاة تأأكيده عىل رضورة توفري التكوي  املس متر للقضاة والاهامتم 

 وتقدمي التسهيالت الالزمة للقضاة الإثراء معرفهتم وتمنية  ااراهتم، كام يؤكد عىل بتحسني رشوطه،

رضورة اإجراء القضاة لقراءة نقدية لتطوير أأداهئم مبا يسهم يف القيام بأأدوارمه ادلس تورية يف حامية 

 .احلقوق واحلرايت والتطبيق العادل للقانون

ولهذه الغاية يعترب اندي قضاة املغرب ان قيام القضاة وابالحرى مجعياهتم املهنية  القيام ابنتقاد 

 ليس لها طابع انتخايب أأوتنافيس بني الاحزاب او املكوانت اجملمتعية الترشيع والس ياسات العامة اليت

، هو م  قلي  تطوير ملكة الانتقاد دلهيم مبا يسهم يف اداء وظيفهتم يف احس  الاحوال وبوعي اتم 

مبحيطهم الاجامتعي ويقع عىل عاتق املؤسسات القضائية م  اجمللس الاعىل للسلطة القضائية 

قضاء واملسؤولني القضائني ابحملامك نرش هذا الوعي الثقايف دلى القضاة ، لكونه واملعهد العايل لل

 .الكفي  بضامن ممارسة سلوكية قضائية ، وادراك ان احل  ال ميك  يف كرثة التقييد او املنع  

يؤكد اندي قضاة املغرب عىل رضورة مسايرة القضاة لتطورات القانون ادلويل مبا يف ذكل 

 .ولية وغريها م  الصكوك اليت حتدد معايري حقوق االإنساناالتفاقيات ادل

 :احلق يف الراحة
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ملدأأ الاجهتاد ال يعين تفاين القايض يف أأداء  اامه دلرجة يضحي هبا حبقه يف الراحة وحبقه يف ممارسة 

 .حياته اخلاصة، أأو مزاوةل بعض الهواايت أأو بعض الأنشطة اليت ال تتناىف مع وظيفة القضاء

حلق يف احلصول عىل وقت اكف للراحةللقايض ا
20
يسمح هل ابحلفاظ عىل حصته البدنية واذلهنية،  

وهل أأيضا الاس تفادة م  فرص معقوةل لتطوير  ااراته ومعلوماته الرضورية لأداء  اا ام القضائية 

 .بكفاءة

 : التعاون 

ن املشرتك القامئ عىل لتؤدي املؤسسة القضائية أأدوارها ينلغي أأن تقوم العالقات داخلها عىل التعاو 

بني القضاة فامي بيهنم، وبني القضاة : والانفتاح بني مجيع مكوانت منظومة العداةل الاحرتام و التقدير

 . واملوظفني ومجيع مساعدي القضاء

يعترب احملامون جزء ال يتجزأأ م  الأرسة القضائية، مما يس تدعي احلرص عىل مساعدهتم يف أأداهئم 

ظروف مبا يضم  حصول املتقاضني عىل حقوقهم داخ  أ جال معقوةل مع لأدوارمه يف أأحس  ال

رضوة ان تقوم املؤسسات القضائية بربط جسور التعاون مع هذه املؤسسات واجياد أ ليات دامئة 

للتعاون السلويك والثقايف والراييض ، مبا يضم  القضاء عىل الظواهر السلبية اليت بدأأت تعرفها 

 .احملامك  

                                                           

 .8550ابجنلور للسلوك القضايئ، مارس تعليق عىل ملادئ : مكت  الأمم املتحدة املعين ابخملدرات واجلرمية  -20
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بني مكوانت السلطة القضائية م  هجة، وبيهنا وبني ابيق السلط م  هجة أأخرى ال  ملدأأ التعاون

 . ينلغي أأن يس تغ  كذريعة للتدخ  أأو حماوةل التأأثري غري املرشوع عىل القضاة

 :الشفافية

عطاء دفعات للنقاش   يؤكد اندي قضاة املغرب عىل أأمهية التواص  مع الرأأي العام كعنرص  ام يف اإ

 . حلقويقاجملمتعي و ا

ونظرا لأن أأحتام القضاء حتتاج اإىل استيعاب و قلول وفهم م  الرأأي العام، فان ذكل يس تدعي 

ومفهومة خالل  لغة شفوية و كتابية سهةل وواحضة  رضورة انفتاح القضاة عىل جممتعهم واس تعامل

 .اإجراءات احملاكامت وكذا عند حترير الأحتام و القرارات القضائية

ة اجملمتع يف القضاء يفرض انفتاح املؤسسة القضائية عىل حميطها، وهو ما يس تدعي كام أأن تعزيز ثق

حداث مؤسسة الناطق الرمسي عىل صعيد لك حممكة، مبا يف ذكل مراكز القضاة املقميني،  التعجي  ابإ

حداث هذا املنص  أأيضا عىل مس توى اجمللس الأعىل للسلطة القضائية  .وأأقسام قضاء الأرسة، واإ

 :خاصة ابلقضاة يف مواقع املسؤوليةأأخالقيات 

اإن تواجد القضاة يف مواقع املسؤولية سواء ابجمللس الأعىل للسلطة القضائية، أأو ابالدارة القضائية، 

أأو ابلأهجزة املسرية للجمعيات املهنية يفرض علهيم الزتامات اضافية يس تدعهيا موقعهم القيادي 
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اخالهلم اباللزتامات الاخالقية اىل التأأثري عىل ، حبيث يؤدي 21ابعتبارمه مثال أأعىل لزمالهئم

 .مصداقية املؤسسة القضائية وثقة املواطنني فهيا

 :ابلنس بة للمسؤولني القضائيني -أأ 

توفر الرشوط التنظميية و االإطار املناس  م  أأج  مع    يتطل  اإصدار أأحتام عادةل و مس تقةل

 : ة الزتامات أأمههاقضايئ مس تق ، وهو ما يس تدعي م  املسؤول القضايئ عد

ىل الرفع م  النجاعة القضائية و - املسامهة االإجيابية يف نشاط امجلعيات العامة للمحامك مبا يؤدي اإ

 يضم  الاس تقاللية املنشودة؛

 تعزيز شفافية املؤسسة القضائية؛-

 تعلي  القرارات اعامتدا عىل معايري موضوعية؛-

الوقوف عىل النجاحات واالإخفاقات حبمك املسؤولية التقيمي اذلايت للأداء املهين بشلك دوري و -

 اجتاه اجلسم القضايئ؛

 تقل  النقد؛-

                                                           

أأشغال الاجامتع اذلي نظمه اندي قضاة املغرب وفريق م  اخلرباء م  املفكرة القانونية، ابملعهد العايل للقضاء، بتارخي  -21

يف املنطقة  مدونة الأخالقيات القضائية: "، وأأشغال املؤمتر ادلويل اذلي نظمته املفكرة القانونية ببريوت حول موضوع01/50/8500

 .8500يونيو  51و  50، يويم "العربية
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واج  النصح دون أأن يتحول النصح ابمس التأأطري اىل حماوةل للمس ابس تقالل القضاة أأو التدخ  -

 يف أأحتا ام وقراراهتم؛

 :ابلنس بة للقضاة يف الأهجزة املسرية للجمعيات املهنية-ب

تقري  بني امجلعيات املهنية يف حاةل تعددها، وارساء قواعد العم  املشرتك بني العم  عىل ال  -

 القضاة؛

 التواص  مع الرأأي العام واملسامهة يف تكوي  رأأي عام دامع وحاض  الس تقالل القضاء؛ -

 .الوالء لقمي اجملمتع ادلميقراطي -

 :ابلنس بة للقضاة يف اجمللس الأعىل للسلطة القضائية-ج

لدأأ املساواة بني القضاة دون أأي متيزي قامئ عىل أأساس اجلنس أأو العرق أأو ادلي  أأو احرتام م -

 الأص  أأو الاعتبارات اجلهوية؛

 احرتام ملدأأ التشاركية يف اختاذ القرارات؛ -

 احرتام ملدأأ التواهجية يف أأي اإجراء تأأدييب يتعلق ابلقضاة؛-

 ".للسلطة القضائيةتعزيز الشفافية ادلاخلية واخلارجية للمجلس الأعىل -
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عداد هذه املذكرات، ب  مع  عىل توجهيها خملتلف اجلهات  ومل ينحرص دور املكت  التنفيذي يف اإ

 املعنية بأأمر الترشيع بدأأ م  وزارة العدل، وجمليس الربملان، وخمتلف الفرق الربملانية، 

 نص املراسةل املوهجة اإىل الهيئات املعنية بأأمر الترشيع

حظات امجلعية املهنية لنادي قضاة املغرب حول مرشوعي قانون اجمللس الأعىل مال :املوضوع " 

 .للسلطة القضائية و النظام الأسايس لرجال القضاء املعروضني عىل أأنظار الربملان 

 سالم اتم بوجود موالان االإمام،

 وبعد ،      

ليه أأعاله يرشفنا أأن نضع بني يدي س ي            ادتمك بعض مالحظات تبعا للموضوع املشار اإ

امجلعية املهنية لنادي قضاة املغرب بشأأن مرشوعي قانون اجمللس الأعىل للسلطة القضائية و 

النظام الأسايس لرجال القضاء، أ ملني أأن تولوا العناية الالزمة لهذه املالحظات يف سبي  

ي قضاة املغرب تكريس قوانني ضامنة ملقومات دوةل احلق و القانون، و هبذه املناس بة فاإن اند

وم  منطلق املسؤولية و الرغبة يف املسامهة يف بناء مقومات سلطة قضائية مس تقةل وفق ما 

نص عليه ادلس تور اجلديد و اخلط  امللكية السامية ليؤكد عىل رضورة احرتام املرشوعني 

هذا املعروضني عىل أأنظار الربملان للمس تجدات ادلس تورية الضامنة لهذا الاس تقالل، وهو يف 

االإطار يلفت الانتلاه اإىل عدد م  املقتضيات اليت تشلك التفافا واحضا عىل مضامني ادلس تور 
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اجلديد و تقوض معامل القضاء املس تق ، و ذكل م  خالل تنصيصها عىل عدد م  ال ليات 

 : املاسة بضامانت اس تقالل السلطة القضائية، وم  ذكل نذكر عىل سبي  املثال ال احلرص

 .الس تقرار املهين للقضاةاملس اب:  0

ذا اكن ادلس تور املغريب م  خالل املادة  ، و كذا خمتلف املواثيق احلقوقية ادلولية تنص 052اإ

عىل رضورة ضامن حق الاس تقرار املهين للقضاة، م  خالل اإحاطهتم بضامانت تكف  أأداهئم 

الثاين عرش م  املبادئ  ملها ام بلك أأمان و اطمئنان و اس تقاللية، كام هو الشأأن ابلنس بة للبند

، اذلي 00/08/0920الأساس ية الس تقالل السلطة القضائية الصادرة ع  الأمم املتحدة بتارخي 

يمتتع القضاة، سواء أأاكنوا معينني أأو منتخبني، بضامن بقاهئم يف منصهبم اإىل : " ينص عىل أأنه 

، فاإن ما تضمنه "م املنص  حني بلوغهم س  التقاعد االإلزايم أأو انهتاء الفرتة املقررة لتولهي

مرشوع النظام الأسايس للقضاة ينسف هذه الضامنة بشلك اتم م  خالل مقتضيات املادة 

، اليت وفرت أ لية للمس ابس تقاللية القضاة أأثناء أأداهئم ملها ام و مترير التعلاميت حتت طائةل 29

يقاف و العزل، لأس باب غري منسجمة ال مع أأحتام ادلس تور و ال مع القوانني  الهتديد ابالإ

خطأأ جس امي  90اجلاري هبا العم ، كام هو الشأأن ابلنس بة للخطأأ القضايئ اذلي اعتربته املادة 

يقاف، يف وقت أأوجد هل املرشع طرقا للمعاجلة م  خالل أ ليات الطع  اليت يكون  موجلا لالإ

ل أ لية الهدف م  وراهئا تصحيح ما قد يقع م  أأخطاء أأثناء نظر ادلعاوى، و كذا م  خال

م  ادلس تور، و ذكل انسجاما مع  088التعويض ع  اخلطأأ القضايئ املنصوص علهيا يف املادة 
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ال أأداة يف  ن املادة املذكورة ل  تكون اإ طبيعة العم  البرشي املوصوف بعدم الكامل، وم  مت فاإ

اثرة الأخطاء اليت قد يقع فهيا، و اس تغال لها مواهجة لك قاض ممتسك ابس تقالليته م  خالل اإ

للتأأثري يف مسار القضااي، مع االإشارة اإىل أأنه س بق لدلس تور املغريب أأن حدد حاالت اخلطأأ 

أأعاله، وهو ما  29و ليس م  مضهنا ما ورد يف املادة  059اجلس مي بشلك دقيق يف املادة 

 .يشلك تعداي عىل النص ادلس توري

 .املس بضامنة عدم النق :  8

 052ضاة أأثناء أأداهئم ملها ام ع  طريق أ لية النق ، نصت املادة تفاداي للتأأثري يف اس تقاللية الق

م  ادلس تور املغريب، ومعها خمتلف املواثيق احلقوقية ادلولية عىل ضامنة عدم قابلية القضاة 

للنق ، كام هو الشأأن ابلنس بة للبند احلادي عرش م  املبادئ الأساس ية الس تقالل السلطة 

، و ذكل ابعتبارها أأحد ضامانت 00/08/0920تحدة بتارخي القضائية الصادرة ع  الأمم امل 

ال أأن مرشوع النظام السايس املعروض عىل أأنظار الربملان أأسس  السلطة القضائية املس تقةل، اإ

اتحته للمسؤولني القضائيني صالحية الانتداب  ملنحى مغاير لهذه الضامنة و ذكل م  خالل اإ

م   00لون هبا اإىل حمامك أأخرى طبقا للامدة ع  طريق نق  القضاة م  احملمكة اليت يش تغ

مرشوع النظام الأسايس، وهو ما يشلك مسا ابالس تقرار الاجامتعي للقايض، و يتحول يف 

كثري م  الأحيان اإىل وس يةل لفرض التعلاميت و التدخ  يف مسار القضااي حتت وطأأة الهتديد 

ثر ترقيهتم طبقال للامدة ابالنتداب، و نفس الأمر ينطبق عىل مؤسسة النق  التلقايئ  للقضاة اإ
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م  نفس املرشوع، ذلكل ما فيتء اندي قضاة املغرب يطال  برضورة وضع ضوابط قانونية  01

ضامنة الس تقاللية القايض عند ممارس ته ملهامه القضائية وذكل بتجن  تضمني مشاريع القوانني 

املغلوط اذلي يروجه البعض  لوسائ  تتيح املس ابس تقالل القضاة يف معلهم، بعيدا ع  التأأوي 

ذ مبا ذكر م  مضامني أأعاله ل  يكون  ع  مفهوم اس تقالل القضاة و كأنه دعوة اإىل التسي ، اإ

 .هناك سوى تسي  يف مواهجة حقوق و حرايت املواطنني

 .املس ابحلقوق املكفوةل دس توراي للقضاة :  0

رايت املكفوةل للقضاة دس توراي اإن اندي قضاة املغرب ليؤكد عىل رضورة احرتام احلقوق و احل 

لهيا وفق ما نصت عليه  و كونيا، مبا يف ذكل حقهم يف التعبري و يف تأأسيس امجلعيات و الانامتء اإ

م  ادلس تور، و كذا خمتلف املواثيق احلقوقية ادلولية، اليت أأقرت حق  000مقتضيات املادة 

دلفاع ع  اس تقالليهتم، و م  القضاة يف التعبري و يف تأأسيس و الانامتء للجمعيات هبدف ا

البند الثام  م  ملادئ الأمم املتحدة الس تقالل السلطة القضائية اذلي نص عىل أأنه : ذكل نذكر 

حيق لأعضاء السلطة القضائية كغريمه م  املواطنني، المتتع حبرية التعبري والاعتقاد وتكوي  : 

ملعمتدة م  قل  جلنة حقوق االإنسان م  ملادئ ابنغلور ا 1/0امجلعيات و التجمع، و كذا البند 

حيق للقايض كأي مواط  : و اذلي نص عىل أأنه  10/8550ابلأمم املتحدة  مبقتىض القرار عدد 

، و كذا البند التاسع م  املبادئ الأساس ية ...أ خر حرية التعبري والعقيدة والارتباط والتجمع

تكون للقضاة احلرية يف :   عىل أأنه  للأمم املتحدة بشأأن اس تقاللية السلطة القضائية اذلي ينص
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 1/00تكوي  مجعيات وغريها م  املنظامت لمتثي  مصاحلهم وحامية اس تقالهلم القضايئ، و البند 

جيوز للقايض أأن يشلك رابطات : م  ملادئ ابنغلور للسلوك القضايئ اذلي ينص عىل أأنه 

لهيا أأو يشارك يف منظامت أأخرى متث  مصاحل ا م  امليثاق  08لقضاة، و املادة للقضاة أأو ينظم اإ

العاملي للقضاة اليت تنص عىل أأن للقايض احلق يف الانامتء اإىل رابطة  انية معرتف هبا قانوان 

حيث يتس ىن هلم ادلفاع ع  مصاحلهم املرشوعة، ونفس الأمر سار عليه امليثاق الأوريب بشأأن 

ش هئا القضاة تسامه بشلك ملحوظ املنظامت اليت ين : النظام الأسايس للقضاة اذلي نص عىل أأن 

 08يف ادلفاع ع  احلقوق املمنوحة هلم قانوان، أأما البند الرابع م  توصية اجمللس الأوريب رمق 

للقضاة حرية تكوي  : بشأأن اس تقالل وكفاءة ودور القضاة فقد نص عىل أأن  0991لس نة 

ال أأنه امجلعيات منفردي  أأو مع هيئة أأخرى بغية احملافظة عىل اس تقالهلم و  حامية مصاحلهم، اإ

خالفا ملا تضمنه ادلس تور املغريب و معه خمتلف املواثيق ادلولية هبذا اخلصوص جاء مرشوع 

النظام الأسايس للقضاة ليجهز عىل هذا احلق و ذكل م  خالل حماربة الوظيفة الأصلية 

م و تقييد حق للجمعيات املهنية للقضاة و املمتثةل يف ادلفاع ع  مصاحل القضاة و اس تقالليهت

م  مرشوع النظام  29القضاة يف التعبري، وهو ما يبدو جليا م  خالل مقتضيات املادة 

الأسايس اليت ضيقت اخلناق عىل وظيفة امجلعيات املهنية للقضاة و عىل حريهتم يف التعبري و 

يقاف يف بعض الأحيان  . اعتربته خطأأ جس امي موجلا لالإ

 .للسلطة القضائيةاملس ابالس تقالل املؤسسايت :  1
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ذا اكن ادلس تور املغريب قد نص بشلك واحض عىل الاس تقالل املؤسسايت للسلطة القضائية  اإ

ذا اكنت خمتلف املواثيق احلقوقية الكونية قد اعتربت أأن 050ع  ابيق السلط طبقا للامدة  ، و اإ

ن حقوق الاس تقالل املؤسسايت للسلطة القضائية ع  ابيق السلط يشلك دعامة أأساس ية لضام

الأفراد و اجلامعات، مبا يف ذكل البند الأول م  ملادئ الأمم املتحدة بشأأن اس تقالل القضاء، 

تكف  ادلوةل اس تقالل السلطة القضائية، وم  واج  مجيع املؤسسات : اذلي نص عىل أأنه 

  احلكومية وغريها م  املؤسسات احرتام ومراعاة اس تقالل السلطة القضائية، و املبدأأ الأول م

الاس تقالل القضايئ رشط مس بق حلمك : ملادئ بنغالور للسلوك القضايئ اذلي نص عىل أأن 

، و املادة الأوىل م  امليثاق العاملي للقضاة اليت نصت ... القانون وضامنة أأساس ية حملامكة عادةل

 اس تقالل القايض ملدأأ ال غىن عنه حلياد القضاء واحرتام القانون، ويتعني عىل مجيع: عىل أأن

املؤسسات والسلطات سواء اكنت وطنية أأو دولية احرتام وحامية وادلفاع ع  هذا 

م  العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية و الس ياس ية اليت نصت عىل  01الاس تقالل، و املادة 

م  حق لك فرد أأن تكون قضيته حم  نظر عادل وعلين م  قل  حممكة خمتصة ومس تقةل : أأنه 

م  املالحظات اخلتامية للجنة الأممية حلقوق االإنسان بشأأن وضعية  05وحيادية، و الفقرة 

أأكدت عىل أأن الصالحيات اليت متارسها  82/50/0999حقوق االإنسان برومانيا املؤرخة يف 

وزارة العدل فامي يتعلق ابلأمور القضائية، تشلك هتديدا الس تقالل السلطة القضائية، ذلكل 

رف عىل وضع متيزي واحض بني اختصاص الأهجزة التنفيذية حثت اللجنة الأممية، ادلوةل الط

ذا اكن ادلس تور املغريب و معه املواثيق ادلولية تنص عىل الاس تقالل الفعيل  والقضائية، فاإ
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للسلطة القضائية ع  ابيق السلط، فاإن مرشع قانون اجمللس الأعىل للسلطة القضائية اكن هل 

لسلطة التنفيذية يف صالحيات السلطة رأأي خمالف، وذكل م  خالل تكريسه لتدخ  ا

م  مرشوع  00القضائية، و ذكل م  خالل عدة م  املقتضيات، كام هو الشأأن ابلنس بة للامدة 

قانون اجمللس الأعىل للسلطة القضائية اليت تتيح لوزارة العدل حق التدخ  يف جمال االإدارة 

جمللس، و نفس الأمر ينطبق عىل القضائية، ب  و يف العضوية بطريقة غري ملارشة يف تركيبة ا

م  نفس القانون اليت تؤكد عىل غياب الاس تقالل املايل و االإداري للمجلس الأعىل  08املادة 

م  نفس القانون اليت تتيح لوزارة العدل  09للسلطة القضائية، انهيك ع  مقتضيات املادة 

 .حق التدخ  يف مسطرة تعيني املسؤولني القضائيني

حقام السلطة التنفيذية ممثةل يف وزارة العدل يف اإن اندي قضاة ا ملغرب ليؤكد عىل رضورة عدم اإ

جمال اختصاص السلطة القضائية،  احرتاما للمقتضيات ادلس تورية الرصحية يف هذا اجملال، و 

 .مالمئة مع ما تضمنته املواثيق احلقوقية الكونية هبذا اخلصوص

املنتدب للمجلس الاعىل للسلطة القضائية ، تركزي العديد م  السلطات يف يد الرئيس  : 0

واحلال أأن ادلس تور جع  البت يف وضعية القايض كيف ما اكنت يه اختصاص حرصي 

 . للمجلس بتافة اعضائه ضامان لعدم املس ابس تقالهل

  :التحجري عىل القضاة : 0

عىل  يتجىل هذا التحجري م  خالل عدة مقتضيات منصوص علهيا يف النظام الاسايس ومهنا
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ال برتخيص م  " سبي  املثال هذا املقتىض  ال ميك  للقضاة ملارشة التدريس والبحث العلمي اإ

 . " الرئيس املنتدب للسلطة القضائية

احلاق حيف كبري ابلقضاة املرتبني حاليا يف ادلرجة الثالثة اذلي  جعلهم مرشوع النظام  : 0

قصد حرماهنم م   0901يف ظهري الاسايس للقضاة خاضعني لنسق الرتيق املنصوص عليه 

 .حقهم يف الاس تفادة م  املقتضيات اجلديدة اليت تقلص املدة نسبيا

جع  تقيمي القايض يف يد املسؤولني القضائيني ابحملامك وهو ما جعهل وسوف جيعهل وس يةل  : 2

ددة للتحمك ، واحلال أأنه جي  الاحتتام اإىل نظام موضوعي ما يعهد به اىل جلنة وفق أ ليات حم

 .م  شأأن اعاملها حماربة التحمك وهتديد اس تقالل القايض

جع  املفتش ية العامة واملفتش العام اتبعا اتبعة للرئيس املنتدب كذكل ، وهو ما ميك  ان :  9

 .يعج  مهنا وس يةل للتحمك والثأأثري عىل اس تقالل القضاة

مبا فهيا حممكة النقض ، ع  عدم الاشارة اإىل ملدأأ دمقرطة اكفة احملامك مبختلف درجاهتا :  05

 .طريق جع  امجلعية العامة يه الطريق الوحيد الختاد القرارات اليت هتم تقس مي العم  القضايئ

الابقاء عىل الادارة القضائية عىل وضعيهتا احلالية اليت يقر امجليع بفشلها مع بعض :  00

  . التعديالت الطفيفة اليت ل  يكون لها تأأثري عىل مس توى الواقع

لهيا اإىل جان  مالحظات  تلمك بعض املالحظات اليت ود اندي قضاة املغرب لفت النظر اإ

 أأخرى مت تضميهنا مبذكرته التفصيلية املرفوعة اإىل الربملان، 
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عىل أأنه ال يفوتنا يف الأخري التأأكيد عىل أأن مضامني هذي  املرشوعني، اكنت حم  انتقاد م  

ية مهنا و ادلولية، مبا يف ذكل اللجنة ادلولية للحقوقيني، قل  عدد م  املكوانت احلقوقية الوطن 

و كذا النس يج املدين الوطين املتكون م  عدد م  امجلعيات احلقوقية و املهنية، و اليت أأكدت 

 .عىل وجود عدد م  املقتضيات املاسة ابس تقالل السلطة القضائية

 .و تقللوا منا فائق التقدير و االإحرتام

 ."والسالم                                                  

ختاذ عدد م   ىل جان  مراسةل الهيئات الرمسية امللكفة ابلترشيع، مع  املكت  التنفيذي عىل اإ واإ

اخلطوات العملية الأخرى يف سبي  ادلفاع ع  قوانني ضامنة الس تقالل السلطة القضائية، 

سلوك بعض الأشتال  نية بأأمر الترشيع، وكذاجلهات املع وذكل م  خالل الرتافع املبارش أأمام ا

الاحتجاجية املعربة ع  رفض امجلعية املهنية لنادي قضاة املغرب لبعض مضامني القوانني 

 . املتعلقة ابلسلطة القضائية

الرتافع أأمام الهيئات الرمسية هبدف ادلفاع ع  قوانني ضامنة الس تقالل السلطة  –أأ 

 .القضائة

م الهيئات الرمسية أأحد أأمه ال ليات اليت اعمتدها املكت  التنفيذ شلك موضوع الرتافع أأما

لنادي قضاة املغرب يف سبي  ادلفاع ع  اس تقالل السلطة القضائية، وقد جتدست اخلطوات 
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بسط مواقف امجلعية هبدف عقد لقاءات رمسية ، العملية لهذا الرتافع عىل أأرض الواقع م  خالل

 .اس تقالل السلطة القضائية املهنية لنادي قضاة املغرب بشأأن

اإىل جان  الاجامتعات الرمسية اليت عقدها املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب مع 

الس يد وزير العدل بشأأن مناقشة مقرتحات امجلعية املهنية لنادي قضاة املغرب بشأأن قوانني 

مللكفة بأأمر السلطة القضائىي، مع  املكت  التنفيذ عىل عقد عدد م  اللقاءات مع اجلهات ا

هبدف ادلفاع ع  تصورات امجلعية  سواء مبجلس النواب أأو جملس املستشاري ، وذكل الترشيع

لقاء مع رئيس جملس املستشاري  الس يد حكمي ، ني، م  بني هذه اللقاءاتبشأأن هذه القوان

، حيث مت بسط أأمه مالحظات امجلعية املهنية لنادي قضاة 00/00/8500بنشامس بتارخي 

 .بشأأن قوانني السلطة القضائية املعروضة عىل أأنظار مؤسسة جملس املستشاري املغرب 
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مشاركة املكت  التنفيذي ممثال بتاتبه العام يف املائدة املس تديرة املنظمة مبجلس 

 .القضائية املستشاري  بشأأن مناقشة مشاريع قوانني السلطة

  

عداد مذ كرة بشأأن قوانني املشاركة اإىل جان  ائتالف النس يج املدين يف اإ

.السلطةالقضائية
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فضال ع  تنظمي املكت  التنفيذي لعدد م  الندوات اخلاصة مبناقشة مضامني قوانني 

السلطة القضائية، و مشاركة أأعضاء املكت  يف عدد م  الندوات ذلت الصةل ابملوضوع هبدف 

 .طة القضائيةادلفاع ع  تصورات امجلعية املهنية لنادي قضاة املغرب بشأأن قوانني السل

 

اختاذ املكت  التنفيذي لعدد م  الأشتال الاحتجاجية املعربة ع  رفض اندي قضاة : ب 

 . املغرب لبعض مضامني القوانني املتعلقة ابلسلطة القضائية

قوانني ذي يف سبي  ادلفاع ع  يوم  بني الأشتال الاحتجاجية اليت اختذها املكت  التنف 

، ودعوته 0/0/8500تنفيذه لوقفة احتجاجية بتارخي  ئية،ضامنة الس تقالل السلطة القضا

طالقهة ملبادرة مجع التوقيعات 80/05/8500أأعضاء امجلعية محل  شارة الاحتجاج بتارخي  ، واإ

 :الرافضة ملضامني القوانني املتعلقة ابس تقالل السلطة القضائية 
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 . 0/0/8500تنفيذ وقفة احتجاجية بتارخي :  0

 

 .1/0/8500قفة الاحتجاجية اإصدار املكت  التنفيذي لبالغ بتارخي وقد أأعق  جناح الو 

 . 8500يوليوز  1نص بالغ املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب ليومه السبت " 

 ابمس هللا الرحامن الرحمي

يوليوز  0مبناس بة جناح الوقفة الوطنية لأهجزة اندي قضاة املغرب أأمام حممكة النقض بتارخي 

هدت مشاركة خمتلف أأعضاء الأهجزة الوطنية و اجلهوية للجمعية املهنية لنادي ، و اليت ش 8500

قرار نصوص تنظميية ضامنة  قضاة املغرب، اذلي  جحوا م  خمتلف ربوع اململكة للمطالبة ابإ

الإس تقالل فعيل وحقيقي للسلطة القضائية والقضاة وفق ما أأقره ادلس تور املغريب و ما أأكدته 

 املكل، اخلط  السامية جلالةل

ذ يشد حبرارة عىل يد الأوفياء اذلي  تكلدوا عناء  فاإن املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اإ

السفر للمشاركة يف اإجناح هذه الوقفة، يدعو مجيع القضاة اإىل الرفع م  مس توى التعبئة ملواهجة 
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 .لقضائيةالرتاجعات ادلس تورية اليت شهدهتا مشاريع القوانني التنظميية اخلاصة ابلسلطة ا

كام يتوجه بعبارات الشكر و الامتنان ملكوانت اجملمتع املدين احلقويق احلارضة لفعاليات هذه 

رادهتا يف دمع املبادرات الهادفة اإىل  الوقفة، و اليت ما فتئت تعرب يف مجيع احملطات املفصلية ع  اإ

 ادلفاع ع  مس تق  االإصالح، كام يدعو ابيق فعاليات اجملمتع املدين اإىل الاخنراط الفاع  يف

 .العداةل هبذا الوط 

 .و ال يفوته أأن يتوجه ابلشكر اإىل مجيع املنابر االإعالمية احلارضة لتغطية فعاليات هذه الوقفة

 و هللا و يل التوفيق

 .عاش اندي قضاة املغرب

 "املكت  التنفيذي

 صيغهتا املعروضة اإطالق ملادرة مجع توقيعات القضاة الرافضني ملضامني مشاريع القوانني يف:  8

 .عىل أأنظار الربملان
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 . 80/05/8500ابرخي  مح  الشارة مبختلف احملامك:  0 

 

 .تكريس قمي التضام  وسط اجلسم القضايئخبصوص :  اثلثا

هذه  أأحد أأمه املبادئ اليت انض  املكت  التنفيذي م  أأجلها خالل يعترب ملدأأ التضام  

 العديد م  البياانت الصادرة ع  املكت  التنفيذي يفالوالية، وقد جتسدت هذه الأمهية 

مبناس بة وقائع الاعتداء عىل عدد م  القضاة مبناس بة أأداهئم ملها ام، حيث أأصدر املكت  

التنفيذي عددا م  البياانت التضامنية هبذا الشأأن، وم  بني الوقائع اليت اكنت حمط تتلع م  

خادل عتداء اجلسدي اذلي تعرض هل الأس تاذ الااملكت  التنفيذي هبذا اخلصوص، واقعة قل  

بسب  قيامه  احملامنيم  طرف أأحد  بصفروبتدائية حملمكة الا، انئ  وكي  املكل اباخلليفي

حيث أأصدر املكت  التنفيذي بياان هبذا اخلصوص، وسامه يف تنظمي زايرة تضامنية مبهامه، 

، كام مع  املكت  التنفذي عىل 00/0/8500للأساذ اخلليفي ابحملمكة الابتدائية بصفرو بتارخي 
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، م  خالل مؤازرة قضاة يف التعبريادلفاع ع  حق الجتس يد قمي التضام  بني القضاة مبناس بة 

ثر التضييق اذلي تعرضوا هل ... الزمالء محمد الهيين و أأمال حامين ورش يد العبدالوي عىل اإ

عىل تنفيذ عدد هبذا اخلصوص  ذياملكت  التنف مع مبناس بة ممارس هتم حلقهم يف التعبري، وقد 

 .لفائدة قضاة الرأأي التضامنية م  الزايرات

 8500ماي  00امجلعة الزايرة التضامنية للأس تاذ خادل اخلليفي،

 

 8500يناير  0 حامين لمؤازرة الأس تاذة أأما
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 مؤازرة الأس تاذ محمد الهيين

 

نية مع القضاة حضااي كام مع  املكت  التنفيذي عىل اإصدار عدد م  البياانت التضام 

 :الاعتداء أأو التضييق، اكن م  بيهنا 

  "بيان املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب 

دجنرب  50عقد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اجامتعا اس تثنائيا وطارئا يوم امخليس 

حاةل عضوة اجمللس الوطين للنادي الأس تاذة أ مال حامين 8500 وعضو  ، تدارس خالهل قضية اإ

النادي الأس تاذ محمد الهيين عىل اجمللس الأعىل للقضاء كهيئة تأأديبية م  طرف وزير العدل 

فادهتام ودراسة  بسب  بعض املقاالت الصحفية والتدوينات الفايس بوكية ، وبعد الاس امتع اإىل اإ

  : املوضوع م  اكفة جوانبه ، قرر املكت  التنفيذي اصدار البيان ال يت
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اندي قضاة املغرب ع  تضامنه املطلق مع الأس تاذة أ مال حامين والأس تاذ محمد يعل  : أأوال  *

الهيين الذلي  متت متابعهتام بناء عىل ممارس هتام حلقهام يف حرية التعبري اليت كفلها ادلس تور لتافة 

املواطنات واملواطنني ، كام يشج  ويستنكر التضييقات اليت ميارسها وزير العدل عىل أأعضاء 

ىل ال ن جملرد أأهنم يصدحون بأأراهئم علنا مبناس بة مناقش هتم للقضااي اليت  النادي منذ تأأسيسه واإ

سها ام يف النقاش العام بشأأن القوانني التنظميية املتعلقة  ، " ابلسلطة القضائية "هتم العداةل واإ

ري انس يا أأو متناس يا أأن حق التعبري ومنه حرية مناقشة الشأأن العام هو م  حقوق املواطنة غ

 .م  ادلس تور 000القابةل للمراجعة حبس  نص الفص  

يعل  للرأأي العام أأن متابعة الزميلني تفتقد للرشعية القانونية لبناهئا عىل لكامت فضفاضة : اثنيا  *

وغريهام ، ويعترب أأنه " الادالء مبوقف يكتيس صبغة س ياس ية "و" واج  التحفظ " م  قلي  

نفسه ع  مجموعة م  اخملالفات اليت ارتكهبا يف حق القضاء م  الأوىل أأن يسائ  وزير العدل 

املغريب والقضاة مكسؤول حكويم يفرض عليه القانون الالزتام بواج  التحفظ بسب  وظيفته، 

كعدم النضج وعامل البدلايت : " وم  ذكل نعهتم بنعوت ال تليق ابالحرتام الواج  للقضاء ك

رسية الاحباث عند اصداره بالغا يف قضية الزميةل ، وكذا خرقه ملبدأأ " وشع  هللا اخملتار

حامين كشف خاللها ع  معطيات هتم البحث يف قضيهتا، كام يؤكد املكت  التنفيذي ان مث  

يه اليت م  " الادالء مبوقف يكتيس صبغة س ياس ية " هذه االهتامات واملتابعات وخاصة 

  بعيدا عهنا لعقود خلت ، وعىل شأأهنا أأن تدخ  القضاء املغريب يف جمال الس ياسة واليت ظ

ن النادي يعترب أأن وزير العدل ،هبذه الترصفات ، فقد حياده وابلتايل يبدي ختوفه  لك حال فاإ
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مع التذكري مبواقف النادي م  احملاكامت التأأديبية يف  -م  مشاركته يف أأي حمامكة تأأديبية للقضاة 

 . - هذه الفرتة الانتقالية

املغرب للرأأي العام أأن متابعة الزميةل أ مال حامين متت دون أأن تتمك  يعل  اندي قضاة : اثلثا*

يف مرحةل املفتش ية م  االإس تفادة م  حقها يف مؤزارة أأحد زمالهئا القضاة أأو احملامني ودون أأن 

يلتفت اإىل طلهبا بشأأن منحها  اةل بسب  عدم اطالعها عىل موضوع الاس تدعاء وال اجلهة 

فادهتا  -صحية، كام مل ميكهنا املفتش العام م  نسخة م  احملرضاملش تكية وبسب  حالهتا ال  وفق اإ

يف خرق سافر لأبسط حقوق ادلفاع يف مرحةل البحث اليت يس تفيد منه مجيع املواطنني  -

ويس تغرب تعنت املفتش العام التابع لوزارة العدل هبذا اخلصوص يف وقت أأضيف فيه امس 

 .احلرايت اإىل هذه الوزارة

كل أأن الزمي  محمد الهيين مل يمت الاس امتع اليه بتاات بسب  رفض املفتش العام كام يذكر كذ

فادته  -متكينه م  الشتاية موضوع الاس تدعاء لسب  غري مفهوم ، وهبذه املناس بة فاإن  -وفق اإ

اندي قضاة املغرب وتبعا لرغبة الزمي  الهيين يطال  وزارة العدل بكشف أأسامء املش تكني 

هنم   . ينمتون للسلطة الترشيعية حىت يطلع الرأأي العام عىل تفاصي  القضيةاذلي قي  هل اإ

يعل  اندي قضاة املغرب ع  تشكي  جلنة دفاع للسهر عىل تتلع مسار قضية : رابعا *

متانية الانضامم الهيا م  طرف ابيق  الاس تاذي  سوف تشلك م  الأهجزة الوطنية للنادي مع اإ

 . القاضيات والقضاة والزمالء احملامني

يعل  ع  تنظمي زايرة تضامنية للأس تاذة أ مال حامين والأس تاذ محمد الهيين يف وقت : خامسا *
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عىل الساعة  8500دجنرب  00واحد مبقر النادي يف املعهد العايل للقضاء وذكل يوم امجلعة 

فواه هبا  الثالثة بعد الزوال ، مع مح  الفتات تدي  املساس حبق حرية التعبري وكاممات للأ

 .(X) المةع

يويص املكت  التنفيذي رئيس النادي بدعوة اجمللس الوطين لالنعقاد لتدارس : سادسا 

ذا دعت الرضورة اإىل ذكل   .الأشتال الاحتجاجية التضامنية مع الزميلني اإ

ويف اخلتام ، فاإن اندي قضاة املغرب يؤكد أأنه يردد مع الأس تاذة أ مال حامين والأس تاذ الهيين 

" ابلسلطة القضائية "لكة املوقعني عىل عريضة رفض القوانني التنظميية املتعلقة واكفة قضاة املم

أأن هذه االقوانني غري  -اليت سوف يمت توجهيها قريبا اإىل املؤسسات الوطنية ادلس تورية  –

دس تورية وال تضم  الاس تقالل احلقيقي للسلطة القضائية ، كام يؤكد لوزير العدل أأنه أأخطأأ 

تابعته قاضية وقاضيا يشهد هلام امجليع بنظافة اليد ونزاهة اذلمة جملرد أأهنام عربا طريق الاصالح مب 

  . ع  رأأهيام وانقشا قوانني هتم مس تقللهام ومس تقل  الوط 

"املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب
22
 

 للسلطة القضائية  عم  اجمللس الأعىللاملكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب مواكبة : رابعا 

اندي قضاة اخملول للجمعيات املهنية االقضائية، مع   دلور الرقايبممارس ته ل اطار يف

املغرب بوصفه مجعية  انية قضائية تضع م  بني أأهدافها ادلفاع ع  حقوق القضاة واس تقاللية 

                                                           

التضام  مع القضاة حضااي الاعتداء أأو التضييق عىل جتدون رفقة هذا التقرير أأمه البياانت الصادرة ع  املكت  التنفيذي بشأأن  -22

 .حريهتم
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ة لك دورة نتاجئ أأشغاهل مبناس بتتلع و طريقة مع  اجمللس الأعىل ، عىل مواكبة السلطة القضائية

ذ، رات اليت عقدهام  ادلو  بداية عىل فتح ابب تظلامت القضاة م  مع  املكت  التنفيذي  اإ

جراء حبوث بشأأهنا، مث  اإصدار عدد م  البياانت هبذا اخلصوصنتاجئ أأشغال اجمللس، و اإ
23
  ،

 : وم  هذه البياانت جند 

 بيان املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب" 

، مبقره 8502-58-05ب اجامتعه العادي يوم السبت عقد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغر 

ابلرابط تدارس خالهل مجموعة م  النقط اليت تدخ  يف مصمي اختصاصاته، و بعد املصادقة عىل 

جدول الأعامل اذلي مه عىل اخلصوص، موضوع حتديد اترخي انعقاد امجلع العام العادي لنادي 

الوطين، ومواكبة مع  اجمللس الأعىل للسلطة  قضاة املغرب والاعداد هل وتنفيذ توصيات اجمللس

ضافة اإىل قضااي خمتلفة لها طابع تنظميي  القضائية واملؤسسات الاخرى ذات الصةل ابلقضاء ، اإ

  .داخيل وحقويق

وبعد املناقشة والتداول بني أأعضاء املكت  وفقا للقانون الأسايس حول هذه النقاط تقرر 

  :اإصدار البيان ال يت

  :اجلان  التنظميي للنادي  خبصوص: أأوال 

سعيا منه لتوفري اكفة الظروف املناس بة الإجناح امجلع العام العادي لنادي قضاة املغرب، وتطبيقا 

                                                           

اجمللس الأعىل للسلطة القضائية ابلنس بة تتلع أأشغال جتدون رفقة هذا التقرير أأمه البياانت الصادرة ع  املكت  التنفيذي بشأأن  -23

 .للك دورة م  عىل حدة
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م  النظام ادلاخيل كام وقع  90و  90م  القانون الأسايس، وكذا املادتني  80ملقتضيات املادة 

ماي  0امجلع العام العادي املقل  يف تعديهل وتغيريه، فقد قرر املكت  التنفيذي حتديد اترخي 

، كام قرر اختاذ اكفة الرتتيلات املنصوص علهيا يف القانون الأسايس والنظام ادلاخيل  8502

بشأأن االإعداد للجمع العام، مبا يف ذكل الرتتيلات املرتبطة ابلعضوية يف امجلع العام وتفسري بعض 

خلار مس تق  مقتضيات القانون الاسايس للنادي ، وغريها م  ال رتتيلات اليت س تكون حم  اإ

الحقا، مع جدوةل زمنية للرتتيلات املزمع اختاذها خبصوص الحئة املنخرطني واجراءات التعبئة 

  .وارشاك املتات  اجلهوية يف اجناح حمطة امجلع العام الهامة لعملنا امجلعوي املهين 

  :هبا  خبصوص مواكبة مع  املؤسسات القضائية أأو املرتبطة: اثنيا 

  :مؤسسة املعهد العايل للقضاء  - أأ 

ذ ينوه ابجملهودات ادلؤوبة املبذوةل م  قل  الس يد املدير العام للمعهد  اإن اندي قضاة املغرب اإ

العايل للقضاء ادلكتور عبد اجمليد مغيجة يف جمال تطوير أأداء املعهد عىل املس توى البيداغويج 

متاانت املادية املرصودة لهذه املؤسسة وكذا ضعف واشعاع املعهد وطنيا ودوليا رمغ قةل االإ 

نه يف نفس الوقت جيدد مطالبه للجهات اخملتصة برضورة الارساع يف  الاطار القانوين ، فاإ

تعدي  القانون املنظم للمعهد يف اطار مقاربة تشاركية مع مجيع الفاعلني يف اجملال ، مبا يضم  

اليت طرأأت عىل القضاء وتبعية مؤسسة املعهد تبعية مواكبته للمس تجدات ادلس تورية والقانونية 

اكمةل للمجلس الاعىل للسلطة القضائية ، حىت تمتك  املؤسسة م  تلبية احتياجاهتا يف جمال 

التكوي  الاسايس للقضاة املتدربني واملس متر للقضاة املامرسني وحتقق اشعاعا معرفيا يليق مبتانة 
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  .عامتدات الالزمة لهذا الغرض القضاء ومؤسساته مع رضورة توفري الا

م  املعهد واثر قيامه ممثال ( 10)كام يطال  اندي قضاة املغرب ، مبناس بة خترج الفوج الأخري 

برئيسه بزايرة تواصلية مع ادارة املعهد مشكورة ، وكذا التواص  مع بعض القضاة املتدربني 

ة العم  عىل توفري اكفة خبصوص ظروف التكوي  ونتاجئ امتحان خترج هذا الفوج ، برضور 

الظروف املالمئة لتعزيز شفافية مع  هذه املؤسسة عىل مجيع املس توايت اليت هتم الس يدات 

والسادة القضاة يف طور التدري  ، خاصة يف اجلان  املتعلق ابمتحان هناية المتري  ، ويدعو 

خترج السادة هبذا اخلصوص اإىل رضورة العم  عىل نرش اكفة النتاجئ اخلاصة ابمتحاانت 

اتحة الفرصة هلم لالإطالع عىل  امللحقني القضائيني بتفصي  مادة مادة وكذا نقطة السلوك ، و اإ

أأوراق الاختبار اخلاصة هبم ابلشلك اذلي يكف  هلم حق التظمل يف حال وقوع أأي أأخطاء 

  .مادية اوغريها أأو جتاوزات هبذا اخلصوص

" اف الس يدات والسادة القضاة املتدربني كام يطال  وزارة العدل ابلتحرك العاج  النص

، م  الوضعية الفريدة والشادة اليت يعش هيا املعهد مقارنة مبؤسسات " امللحقني القضائيني 

التكوي  يف الوط  ، حبيث اإن املؤسسة ال توفر ال السك  وال اجرة مالمئة تضم  العيش 

وال . ىل مردوية التكوي  حبد ذاته الكرمي مبدينة الرابط ، مما ينتج عنه تبعات سلبية تنعكس ع

، مل تعرف أأي زايدة " امللحقني القضائيني " ادل عىل ذكل م  كون اجرة الس يدات والسادة 

درمه اليت عرفهتا قطاع 055، ومت اس تثناهئم حىت م  زايدة ملل   8551مند اقرارها س نة 

ب يف انصاف هذه رمغ احلاح اندي قضاة املغر  8500الوطيفة العمومية بشلك شام  س نة 
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 .الفئة دون جدوى ، ممتنيا ان تمت معاجلة الامر يف ظ  ادارة الس يد وزير العدل اجلديد 

  :خبصوص مواكبة مع  اجمللس الأعىل للسلطة القضائية واملفتش ية العامة التابعة هل - ب

جس  املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب عددا املالحظات بشأأن مع  اجمللس الأعىل 

جاملها يف ما ييل لل    :سلطة القضائية ومؤسسة املفتش ية العامة التابعة هل ميك  اإ

ش تغال مؤسسة التفتيش القضايئ يف ظ  غياب االإطار القانوين املنظم لعم  هذه ( 0 اإ

م  القانون التنظميي للمجلس الأعىل للسلطة القضائية  00املؤسسة املنصوص عليه يف املادة 

يتوفر اجمللس عىل مفتش ية عامة للشؤون القضائية حيدد القانون  : "اليت تنص عىل ما ييل 

، وهو ما جيع  مع  هذه ..."تأأليفها واختصاصاهتا وقواعد تنظميها وحقوق وواجلات أأعضاهئا

املؤسسة يتسم بعدم املرشوعية فامي ميك  أأن تتخذه م  اجراءات ، يف ظ  غياب النص 

خاصة مع اعامتد املؤسسة املذكورة ل ليات و طرق ، ...القانوين احملدد لتأأليفها واختصاصها

تفتيش تثري أأكرث م  عالمة اس تفهام حول الهدف احلقيقي م  وراهئا ويمتىن اندي قضاة املغرب 

ان تلع  دورا تأأطرياي ومساعدا عىل ح  مشالك احملامك والقضاة عوض لع  دور التفتيش 

 .مبعناه التقليدي املتجاوز 

غري السلمية لهذه املؤسسة يدعو اندي قضاة املغرب اجلهات اخملتصة اىل وجتاوزا لهذه الوضعية 

الارساع ابخراج القانون املنتظم للمفتش ية العامة للشؤون القضائية يراعي املقاربة التشاركية 

ومتكنهيا م  ال ليات القانونية خلدمة العداةل وختليقها واقرتاح حلول للمشالك اليت تعاين احملامك يف 

املتعلق بقةل العنرص البرشي وظروف الاش تغال وعدم عقلنته واعطاهئا دور املالحظة  جانهبا
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وتقيمي نظام العداةل يف جمال الس ياسات الادراية املرتبطة بعم  الادارة القضائية ، كام يدعو 

اندي قضاة اىل رضورة ختصيص مقر مالمئ لها وحتسني وضعية اعضاهئا بس  اطار قانوين 

  .هودمه ومادي مناس  جل 

غياب التفاع  االإجيايب اإىل ال ن للمجلس الأعىل للسلطة القضائية مع تظلامت السادة القضاة ( 8

عادة  حضااي التقيمي التعسفي، وهبذا اخلصوص فاإن اندي قضاة املغرب جيدد تأأكيده عىل رضورة اإ

وعدم ربطها  النظر يف طريقة تعاطي اجمللس الأعىل للسلطة القضائية مع تقارير تقيمي الأداء،

بشلك تلقايئ مع موضوع تريق القضاة، خاصة و أأن عددا م  هذه التقارير تغي  عهنا 

املوضوعية، ويكون الهدف م  وراهئا أأحياان الضغط عىل اس تقاللية القضاة، كام يؤكد املكت  

التنفيذي عىل أأنه تنفيذا لتوصيات اجمللس الوطين، س يقوم مبراسةل اجمللس الأعىل للسلطة 

نصاف القضاة املترضري ، وس يعم  عىل طل  لقاء مع اجمللس الق ضائية قصد العم  عىل اإ

 .الأعىل لرشح أأكرث لهذه الوضعية احملزنة ويطالبه جمددا ابجياد احل  لها

ويؤكد اندي قضاة املغرب م  هجة أأن تدبري اجمللس الأعىل للسلطة القضائية ملوضوع تعيني 

، عرب اس تثناء بعض احملامك م  هذا التعيني دون مربر، مل السادة نواب املسؤولني القضائيني

يك  تدبري جيدا ، اذ كيف يمت اس تثناء حمامك م  منص  النواب يف الوقت اذلي خيول القانون 

للمجلس صالحية التعيني املذكور ويف الوقت اذلي يوجد فيه نواب فعلني للمسؤولني 

سب  العط  او املرض او غريها ، وهبذا القضائيني الذلي  ميك  ان يتغيبوا ع  العم  ب 

عادة النظر يف طريقة التعاطي مع هذا  اخلصوص فاإن اندي قضاة املغرب يطال  برضورة اإ
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املوضوع ، وذكل م  خالل تعممي التعيني املذكور عىل خمتلف احملامك ورفع العدد أأكرث يف احملامك 

  .الكربى 

 :أأمام اجلهات الترشيعية خبصوص تتلع مشاريع القوانني املعروضة: رابعا 

يسج  اندي قضاة املغرب بلك أأسف ضعف متثيلية اجلهاز القضايئ داخ  تركيبة اجمللس . 

الوطين حلقوق االإنسان وفق الصيغة املنصوص علهيا يف مرشوع القانون املنظم للمؤسسة 

جلهاز القضايئ املذكور، وذكل ابملقارنة مع ابيق المتثيليات الأخرى، يف الوقت اذلي يعترب فيه ا

اجلهة الساهرة عىل ضامن احلقوق و احلرايت، وهبذا اخلصوص فاإن اندي قضاة املغرب يطال  

عادة النظر يف تركيبة اجمللس الوطين حلقوق االإنسان ابلشلك اذلي يضم   م  هجة برضورة اإ

لوطين، متثيلية مالمئة للجهاز القضايئ داخ  تركيبة هذه املؤسسة اإن عىل املس توى اجلهوي أأو ا

عادة النظر يف طريقة اختيار متثيلية اجلهاز القضايئ، م  خالل ختوي  اجمللس  مع رضورة اإ

الأعىل للسلطة القضائية ، ومعه امجلعيات املهنية للقضاة صالحية اختيار ممثلهيم داخ  اجمللس 

  .الوطين حلقوق االإنسان

 .:خبصوص ضعف نظام التغطية الصحية اخلاص ابلقضاة: خامسا 

زال املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب يسج  بلك أأسف تردي الوضع الصحي للقضاة  ال

نتيجة ظروف العم  وضعف نظام التغطية الصحية، وذكل وفق املعطيات اليت توص  هبا م  

خالل تواصهل مع بعض احلاالت املعنية، وأأمام هذه الوضعية العاجةل واالإنسانية يدعو اندي 

طار ترشيعي كفي  مبعاجلة الأمر م  قضاة املغرب اكفة اجل  هات املعنية اإىل العم  عىل وضع اإ
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جياد حلول  جذوره وتفادي جعز نظام التغطية الصحية احلايل ومؤسسة الأعامل الاجامتعية ع  اإ

عداد مذكرة مطلبية خاصة هبذا  لهذه املشلك املتفامق يف مصت، وهبذا اخلصوص قرر املكت  اإ

يف . ت  التنفيذي للمبادرات املعلنة م  قلهل يف اجامتعاته السابقةاملوضوع خبصوص مواكبة املك 

طار مواكبته للمبادرات املعلنة م  قلهل يف اجامتعاته السابقة، مبا يف ذكل ملادرته الهادفة اإىل  اإ

عداد مذكرة بشأأن معضةل حترير الأحتام  ترش يد العم  القضايئ، مع  املكت  التنفيذي عىل اإ

، وأأخرى هتم موضوع التعويضات اخملصصة للقضاة سواء تكل املتعلقة وعدم عقلنهتا العم  

ابدلميومة أأو ابالإرشاف عىل العملية الانتخابية مع املطالبة بعدم اس تئثناء رؤساء الاقسام 

واملراكز م  هذه التعويضات ابعتبارها اعامال اضافية وكذا الاس تفادة م  احلساب اخلصويص 

يح مطال  السادة القضاة هبذا اجلان  س يعم  املكت  لوزارة العدل ، ويف سبي  توض 

  .التنفيذي عىل طل  مع الس يد وزير العدل ملناقشة تفاصي  هذا املوضوع

طار املادة : سادسا  وعىل مس توى تفعي  أأهداف اندي قضاة املغرب املنصوص علهيا يف اإ

نني، فاإن اندي الرابعة م  قانونه الأسايس ، خاصة هدف ادلفاع ع  حقوق وحرايت املواط 

قضاة املغرب يؤكد عىل رضورة التعاطي االإجيايب مع ما أأثري مؤخرا بشأأن تفعي  مساطر االإكراه 

البدين خبصوص اس تخالص الغرامات والصوائر القضائية، ابلشلك اذلي يضم  تمتيع اكفة 

ة ، وتفادي املواطنني والقضاة مهنم بتافة الضامانت املقررة قانوان وخاصة حقي ادلفاع والتواهجي

كراه البدين بشلك ال يتحقق معه الام  القانوين والقضايئ واذلي م  شان  مفاجئهتم بتنفيذ االإ

الاخالل به ان يرض صورة املؤسسة الترشيعية والقضائية ، مع مطالبة اندي قضاة املغرب 
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عادة النظر يف عدد م  املقتضيا ت للجهات الترشيعية برضورة العم  ابرسع وقت ممك  عىل اإ

  .القانونية املسامهة يف مث  هذه الوضعيات، وال سام مدونة حتصي  ادليون العمومية 

تلقي املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اخلارات م  عديد متاتبه اجلهوية بقيام : سابعا 

وزارة العدل بتثليت اكمريات داخ  قاعة اجللسات ومتات  النيابة العامة اخملصصة الستنطاق 

رر املكت  ارجاء اختاذ موقف م  القضية اىل حني مجع معطيات اكفية وتفسري م  ، وقد ق

  .وزارة العدل واحملامك 

و يف اخلتام يدعو املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اكفة أأعضائه اإىل الالتفاف حول 

  .اإطارمه يف سبي  ادلفاع ع  اس تقالل السلطة القضائية والسري عىل درب االإصالح املنشود

  عاش اندي قضاة املغرب

 "املكت  التنفيذي

النتخاابت أأعضاء اجمللس الأعىل للسلطة القضائية لس نة املكت  التنفيذي  مواكبة : رابعا

8500. 

طار مواكبته النتخاابت أأعضاء اجمللس الأعىل للسلطة القضائية، مع  املكت  التنفيذي  يف اإ

عداد   : اص ابنتخاابت اجمللس، وهذا نصهااخل نتخايبلسلوك الاامدونة لنادي قضاة املغرب عىل اإ

 اإن اندي قضاة املغرب؛ "
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ابعتباره مجعية  انية هتدف اإىل املسامهة يف ضامن اس تقالل السلطة القضائية أأهجزة 

 وأأعضاء، 

وابعتباره يسعى اإىل املسامهة يف ختليق املامرسة القضائية معوما، والانتخابية عىل وجه 

 اخلصوص، 

ر اذلي يسعى اإىل لعبه كقوة اقرتاحية وفق مقتضيات الفص  الرابع م  وابعتبار ادلو 

 قانونه الأسايس، 

 ،  8500يونيو 05وبناء عىل قراره الصادر ع  املكت  التنفيذي مبوج  بيانه املؤرخ يف 

 وبناء عىل ما أأقرته ملادئ ابنغالور بشأأن سلوك اجلهاز القضايئ،

ورة احلفاظ عىل ملادئ احلياد والتجرد م  رض  8500وبناء عىل ما جاء به دس تور 

 والوقار و ما جي  أأن يتحىل به القايض يف سلوكه العادي ،

  ...:)اذلي جاء فيه مبناس بة اذلكرى الرابعة عرش لعيد العرش وبناء عىل اخلطاب املليك 

و اام عبأأان هل م  نصوص فس يظ  الضمري املسؤول للفاعلني فيه هو احملك احلقيقي الإصالحه، 

 .(   وقوام لك جناح هذا القطاع برمته ب

 ماي09الصادر بتارخي  ك م أأ ق/0/010/قرار اجمللس الأعىل للقضاء عدد  عىل وبناء

 . 8500يوليوز 80بشأأن انتخاابت ممثيل القضاة ابجمللس الاعىل للسلطة القضائية بتارخي 8500
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نه يصدر مدونة السوك الانتخايب للقضاة و القاضيات املعنيني  ابنتخاابت اجمللس فاإ

الأعىل للسلطة القضائية، ويدعو اكفة امجلعيات املهنية لتبين القمي القضائية العليا خالل انتخاابت 

 اجمللس الأعىل للسلطة القضائية 

ابعتباره الساهر عىل سري  –ويف هذا الصدد يدعو  ءا م  اجمللس الأعىل للقضاء 

و القضاة املرتحشني و معوم القضاة لك فامي خيصه  –انتخاابت أأول جملس أأعىل للسلطة القضائية 

 : اإىل ما ييل 

 :فامي خيص اجمللس الأعىل للقضاء واملسؤولني القضائيني:أأوال 

 :اإن اندي قضاة املغرب يدعو اجمللس الأعىل للقضاء والادراة القضائية اإىل ما ييل

اكنوا أأعضاء  الالزتام ابحلياد التام و أأخذ مسافة واحدة م  مجيع املرتحشني ولو -

 ابجمللس احلايل،

 ضامن املساواة أأمام القانون أأثناء حفص طلبات الرتحش مجليع املرتحشني، -

السهر عىل الزتام القضاة املرتحشني بسلوك القايض القامئ عىل السمو والرفعة والتجرد  -

 أأثناء امحلةل الانتخابية،

رشاك امجلعيات املهنية  - و متكيهنا م  دور الرقابة اإىل ضامن شفافية العملية الانتخابية ابإ

 جان  ممثيل املرتحشني،
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ضامن نزاهة العملية الانتخابية يوم الاقرتاع مبنع لك ما ميك  أأن يشلك مساسا  -

 جبوهرها و يرضب مصداقيهتا،

ضامن تواص  دامئ مع الفئة الناخلة و املرتحشة م  أأج  الاطالع عىل مس تجدات  -

 ولوج للمعلومة،امحلةل الانتخابية جتس يدا للحق يف ال

 :فامي خيص الأعضاء املرتحشني: اثنيا 

 : يدعو اندي قضاة املغرب مجيع املرتحشني قضاة و قاضيات اإىل ما ييل

التحيل بروح الاس تقاللية ع  مجيع اجلهات اليت ميك  أأن تؤثر يف العملية  -

 الانتخابية، 

تغ  ضعف التحيل ابالس تقالل التام ع  سلطة املال و ع  لك هجة ميك  أأن تس   -

 االإمتانيات املادية للمرتحشني اللهم م  المتوي  الرمسي،

الكشف ع  مصادر متوي  املرتحشني محلالهتم و نرش ذكل ليطلع علهيا الرأأي العام  -

 القضايئ كعربون وضوح و مسؤولية أأمام القضاة،

التحيل ابملصداقية يف اخلطاب، والابتعاد ع  س ياسة توزيع الوعود قصد اس امتةل  -

 اة و القاضيات للتصويت لفائدة مرحش ما دون غريه،القض
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التحيل ابلرتفع ع  خطاب التفرقة ابدلعوة للتصويت لفائدة مرحش أأو مرحشة عىل  -

 حساب مسعة ابيق املرتحشني أأو ادلعوة اإىل عدم التصويت علهيم،

أأة نبذ لك أأشتال المتيزي القامئ عىل مقاربة النوع و ضامن املساواة يف اخلطاب بني املر  -

 القاضية و الرج  القايض،

ضامن التواص  اليويم مع الهيئة الناخلة لمتكيهنا م  رؤية واحضة ملعرفة خشوص  -

 املرتحشني وتسهي  مأأمورية الاختيار يوم الاقرتاع،

 .فامي خيص الكتةل الناخلة: اثلثا 

اإن اندي قضاة املغرب يدعو معوم القضاة والقاضيات مبحامك الاس تيناف واحملامك 

 :بتدائية اإىل ما ييلالا

نتاج التجارب السابقة اليت م  شأأهنا تفويت الفرصة يف التغيري  - عدم ترك الفرصة الإ

 التارخيي لعم  اجمللس الأعىل للسلطة القضائية مكؤسسة دس تورية،

عدم املي  لناخ  عىل أ خر بناء عىل معيار ذايت أأو مصلحة خشصية و تغلي   -

الأكفأأ لتويل منص  متثي  القضاة و القاضيات يف املصلحة العامة للقضاة يف اختيار 

 اجمللس،
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ال بفرصة أأخرى لعضوية  - اس تحضار انعدام فرصة حماس بة املرتحش مادام ل  يمتتع اإ

 اجمللس، مما يدعو الختيار الأصلح،

عدم الانس ياق وراء اخلطاابت الفئوية القامئة عىل العنرص اجلغرايف أأو املصلحي أأو ما  -

  تهن  م  منطق الريع الفئوي،اإىل ذكل أأو تكل اليت

الأخذ بعني الاعتبار أأن الوعود القامئة عىل املصاحل الشخصية اكالنتقال و الرتقية  و  -

تويل منص  املسؤولية أأصبحت م  املايض، مادام القانون التنظميي اذلي انض  

م  أأجهل القضاة قد وضع بعض املعايري الواحضة للك ذكل وما دام أأن اجمللس 

 نفتحا عىل فعاليات مدنية وحقوقية اخرى،س يكون م 

اعتبار معايري الكفاءة الشخصية للمرتحش و مدى قدرته عىل الاس تجابة للأدوار  -

اجلديدة للمجلس الأعىل للسلطة القضائية ، ويف هذا الصدد يدعو اندي قضاة 

 : املغرب معوم الهيئة الناخلة اإىل التأأكد م  قدرة املرتحش أأو املرتحشة عىل ما ييل 

 المتتع ابلقدرة عىل التواص  مع معوم القضاة بعيدا ع  الكولسة و الفئوية، (0

عطاء الرأأي الاستشاري يف القوانني املتعلقة  (8 المتتع بقوة اقرتاحية م  أأج  اإ

مبنظومة العداةل و اإصدار التقارير املتعلقة مبنظومة العداةل بلك جرأأة و حيادية و 

 اس تقالل، 
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ة القضائية م  خالل ادلفاع عهنا و عىل اس تقاللها القدرة عىل المتكني للسلط (0

 مؤسسات و أأعضاء، 

القدرة عىل املسامهة الفاعةل يف أأشغال اجمللس مبا يضم  حقوق القضاة عىل قدم  (1

املساواة و متتيعهم ابلضامانت ادلس تورية و القانونية املمنوحة هلم و العم  عىل 

 ار املؤسسة الترشيعية،تعزيزها م  خالل القوانني اليت س تعرض عىل أأنظ

اختيار الأشخاص ذوي املصداقية املمتتعني بروح الاس تقاللية و التجرد و الاس امتتة يف 

ادلفاع ع  السلطة القضائية و اذلود عهنا بدل الرتكزي عىل م  يوزع الوعود اليت ال تسم  و ال 

و قوانني تغين م  جوع يف ظ  وجود تركيبة جديدة للمجلس الأعىل للسلطة القضائية 

 .مضبوطة جي  العم  عىل تفعيلها مبا يضم  املصلحة العليا للقضاة 

 "املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب

 .فعاليات الوطنية و ادلوليةالالهيئات و انفتاح املكت  التنفيذ عىل عدد م   : خامسا 

طار انفتاحه عىل خمتلف الهيئات الرمسية و الفعاليات الوطنية و ادلول  ية، مع  املكت  يف اإ

برام عدد م  االتفاقيات و  جماالت التكوي  و التكوي   تمهالرشااكت اليت التنفيذي عىل اإ

 :املس متر للقضاة يف عدة جماالت ذات طبيعة  انية وحقوقية، وم  ذكل 
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برام املكت  التنفيذي التفاقية مع وزارة العدل، مهت متوي  الأخرية لعدد م  :  0 اإ

 .فائدة القضاةادلورات التكوينية ل

 

برام املكت  التنفيذي التفاقية رشاكة مع امجلعية الأمريكية للقضاة و احملامني، بشأأن :  8 اإ

 .تفعي  االتفاقيات ادلولية املتعلقة حبقوق االإنسان يف العم  القضايئ املغريب

سهامات امل ياملكت  التنفيذ احتفاء:  سادسا  .يةرأأة القاض ابإ

فقد مع  املكت   لأوىل للمجلس الوطين لنادي قضاة املغرب،بناء عىل توصيات ادلورة ا

سهامات املالتنفيذي عىل الاحتفاء  تزامنا مع الاحتفال ابليوم العاملي للمرأأة، وذكل  يةرأأة القاض ابإ

م  خالل تكرمي عدد م  القاضيات عىل املس توى الوطين، وختصيص جائزة وطنية للمرأأة 
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التنفيذي، وقد أأفرزت مداوالت املكت   دها املكت بناء عىل املعايري اليت حدالقاضية 

لالس تاذة مىن خبايت  8500منح جائزة املرأأة القاضية لس نة  التنفيذي هبذا اخلصوص ع 

 .املستشارة مبحمكة الاس تئناف بورززات

 :تكرمي لك م  الاس تاذات  و

 الاس تاذة لبىن فراييل -0

 الاس تاذة حغيظة الوزاين -8

 ويبالأس تاذة صباح الز  -0

  الأس تاذة فاطمة الزهراء بنسعيد -1

  الاس تاذة منال ش يكر 0

 الاس تاذة هند نرص هللا 0

  الأس تاذة احالم برهوم - 0

  الأس تاذة دنيا الفامه -2

 الاس تاذة اسامء عبيد -9

 الاس تاذة س ناء العالوي -05

 :فقد مت منح جائزة املرأأة القاضية للك م  8500أأما ابلنس بة لس نة 

 ة س ناء بوسلهامالاس تاذ - 
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 الاس تاذة أأمينة انمعي  -

 الاس تاذة أ مال حامين  -

 الاس تاذة س ناء جحايج  -

 الاس تاذة مليكة ابكرمي  -

 :م  مت منح جائزة املرأأة القاضية للك 8502أأما ابلنس بة لس نة 

  .الاس تاذة العالية ش باطي -

 الاس تاذة هند رشوف -

 الأس تاذة فاطمة الزهراء احتان -

 .مسرية الهسكوري الأساتذة -

 .الأس تاذة لالخدجية االإدرييس _

 .الأس تاذة هناد الطاهري -

 .الأس تاذة نبيةل بوجيدة الأس تاذة خدجية بوطابة _

 .الأس تاذة امال الزريفي -

  .الاس تاذة مارية اكوجي -
 .الاس تاذة امينة فرحات-
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 ملحق 

 .بياانت املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب

 

ابحملمكة  8500ماي  00خادل اخلليفي يوم امجلعة . التنفيذي املقرر لزايرة ذبيان املكت  " 

 الابتدائبة بصفرو

 59/  52/52/8500عقد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اجامتعه يويم امجلعة والسبت 

لتدارس مجموعة م  النقط اليت تدخ  يف صل  اهامتماته واليت م  بيهنا عىل اخلصوص ما 

عتداء تعرض هل  الأس تاذ خادل خلليفي انئ  وكي  املتان دلى احملمكة الابتدائية بصفرو م  اإ

لفظي وجسدي مش ينني ، وبعد التشاور بني اعضائه ، وبعد والاس امتع اإىل التقرير املعد م  

طرف اللجنة اليت عينت م  طرف رئيس النادي و قامت بزايرة الاس تاذ خادل ، تقرر اإصدار 

 :البيان ال يت

يعرب ع  تضامنه املطلق مع الأس تاذ خادل خلليفي مع جشبه واستنتاره بأأشد العبارات ملا  ( 1

تعرض هل الأس تاذ املذكور م  أألفاظ انبية وساقطة وكذا تعرضه العتداء جسدي،م  طرف 

طار  امته القضائية ويف حرم  أأحد احملامني ، واليت جاءت مبناس بة اختاذه لقرار يدخ  يف اإ

 ئية بصفرو ،احملمكة الابتدا
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كام يشج  التلفظ أأيضا يف حق الهيئة القضائية بنفس الالكم الساقط والنايب الصادر م   (2

خشص م  املفروض فيه ان يكون حريصا عىل احرتام القضاء وقراراته وسلوك املساطر القانونية 

 . املعمول هبا للطع  يف قراراته

النيابة العامة  –رة عىل تطبيق القانون يس تغرب للموقف املري  اذلي ابدته اجلهة الساه (3

اليت مل حترك ساكنا وكأن الفع  ملاح، مما يمن ع  عقلية  –اخملتصة ابرشاف م  زارة العدل 

متحمكة يف قرارات النيابة تطبق القانون وفقا لتوازانت غري قانونية م  شأأهنا أأن حترش القضاء 

غري قادرة عىل حامية احلقوق واحلرايت يف حساابت ضيقة و تضعف السلطة القضائية وجتعلها 

املنصوص علهيا دس توراي ، وهو ما جيعلنا جندد مطالبتنا ابالرساع يف فص  النيابة العامة ع  

قرار أ اليات قانونية  السلطة التنفيذية م  خالل اخراج القوانني املتعلقة ابلسلطة القضائية وكذا اإ

 . تطبيق القانون دون خوف وال ترددالختيار املسؤوليني القضائيني القادري  عىل 

وقد قرر املكت  التنفيذي لهذه الغاية مراسةل وزارة العدل م  اج  اس تفسارها حول مال 

املسطرة املتقدم هبا م  قل  الاس تاذ اخلليفي ومراسلهتا كذكل عىل سبي  التذكري لتتحم  

 .متهيف ملف حامية القضاة بر  –يف هذه املرحةل الانتقالية -مسؤوليهتا 

يقرر القيام بزايرة تضامنية كخطوة أأوىل للأس تاذ خادل خلليفي مبقر معهل ابحملمكة الابتدائية  (4

عىل الساعة الرابعة  8500ماي  00بصفرو للتضام  معه وتقدمي ادلمع املعنوي هل ، يوم امجلعة 

 .بعد الزوال يدعو لها اكفة القضاة

ماسة هبيبة القضاء ووقاره م  طرف بعض  يسج  بلك أأسف كرثة احلوادث اليت يعتربها (5
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م  خالل القيام ببعض الترصفات داخ  قاعة اجللسات واليت متس هبيبة  –كأفراد  –احملامني 

اجللسة ووقارها واليت يعد ادلفاع جزءا مهنا، مما يتعني عىل مجيع مكوانهتا احلفاظ عىل وقارها ، 

 .ابملغرب لتقدمي هذه احلاالت ووقائعهاوقرر لهذه الغاية مراسةل مجعية هيئات احملامني 

ذ جيدد اس تعداده لدلفاع ع  كرامة  و يف اخلتام فاإن املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اإ

نه يعترب  أأن ما حدث اببتدائية صفرو يشلك  -عىل سبي  التذكري –القضاة بأأي وس يةل ، فاإ

لعالقة اليت جتمع بيني أأرسة حداث معزوال وشاذا صادر ع  خشص ال ميك  طبعا أأن يطغى عىل ا

 . القضاء الواحدة واليت يطبعها الاحرتام املتبادل والتعاون م  أأج  خدمة املواط  أأوال وأأخريا

 عاش اندي قضاة املغرب

 "املكت  التنفيذي

 . 8500يونيو  80 عةبيان املكت  التنفيذي ليومه امجل" 

اجامتعه العادي لتدارس  8500-0-80عقد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب يومه امجلعة 

العديد م  القضااي اليت تدخ  يف جمال اختصاصه طبقا للامدة الرابعة م  قانونه الأسايس، وبعد 

 :املصادقة عىل جدول أأعامهل والتداول بشأأن النقط املدرجة به، تقرر اإصدار البيان التايل

 .تنظمييةخبصوص الرتاجعات اليت شهدهتا مسودات القوانني ال : أأوال 

دراج بعض أأ : اثنيا  .8500ماء السادة القضاة بالحئة الرتيق برمس س نة 201خبصوص عدم اإ
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ذ جيدد موقفه الرافض الس مترار خرق اجمللس الأعىل للقضاء للضامانت  اإن اندي قضاة املغرب اإ

دارية،  ادلس تورية املمنوحة للقضاة موضوع التأأدي ، خاصة حق الطع  أأمام أأعىل هجة قضائية اإ

م الاس تجابة ملطل  اندي قضاة املغرب بوقف املتابعات التأأديبية اإىل حني تزني  القوانني وعد

التنظميية املتعلقة هبذا الشأأن وفق ما يقتضيه التأأوي  ادلميقراطي لدلس تور، يسج  غياب معايري 

واحضة يف تقدير اجلزاءات التأأديبية و عدم تناس  بعضها مع درجة اخلطأأ موضوع املسطرة 

 . ديبيةالتأأ 

 :ابلنس بة ملوضوع اإحلاق القضاة اجلدد ابحملامك:   0

يسج  اندي قضاة املغرب خرق الس يد وزير العدل و احلرايت للقانون ابختاذه لهذا القرار 

دون س ند م  القانون، ويدعو اإىل تصحيح هذه الوضعية اخملتةل أأساسا ابلترسيع بعرض موضوع 

 أأنظار اجمللس ليقرر بشأأن حالهتم وفق املساطر تعيني السادة القضاة املمترنني عاجال عىل

 . املنصوص علهيا قانوان

 .ابلنس بة ملوضوع المتديد لبعض القضاة :  0

يسج  م  هجة أأخرى غياب أأية معايري موضوعية واحضة يف التعام  مع موضوع المتديدات، 

 .يف رضب واحض ملقتضيات النظام ادلاخيل وخاصة ملدأأ تتافؤ الفرص
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املؤرخة  1/0س  05صوص ادلورية الصادرة ع  وزارة العدل و احلرايت حتت عدد خب: اثلثا 

 .بشأأن تنظمي الرخص االإدارية الس نوية للسادة القضاة  8500يونيو  1يف 

يؤكد اندي قضاة املغرب عىل أأن مضامني هذه ادلورية تشلك تعبريا واحضا عىل اس مترار :  0

حلرايت عىل تبنيه يف عالقهتا مع السلطة القضائية، منطق الوصاية اذلي ترص وزارة العدل و ا

و دليال قاطعا عىل غياب رؤية واحضة تستند اإىل تأأوي  سلمي للنصوص القانونية املنظمة 

للرخص االإدارية الس نوية، و أأن الغاية الأساس ية م  وراء هذه ادلورية يه حماوةل حرمان 

لقانون بشأأن مدة هذه الرخص و السادة القضاة م  حقهم املكتس  و املكرس مبقتىض ا

 .مواعيد الاس تفادة مهنا

يسج  التناقض احلاص  عىل مس توى موقف وزارة العدل و احلرايت بشأأن جتزئ هذه :  8

الرخص، ففي الوقت اذلي أأكدت فيه ادلورية أأعاله عىل رضورة عدم جتزئ الرخص االإدارية 

يناير  09ة ع  نفس اجلهة بتارخي الس نوية اخلاصة ابلسادة القضاة، أأكدت دورية أأخرى صادر 

عىل أأحقية السادة القضاة يف طل  جتزئ هذه الرخص مبناس بة  0/1س  8حتت عدد  8500

 . التغي  حلضور ندوات أأو مؤمترات خارج أأرض الوط 

قرار تطبيق :  8 يؤكد اندي قضاة املغرب عزمه سلوك اكفة املساطر و الطعون الهادفة اإىل اإ

 .هذه الرخص، بعيدا ع  التفسريات غري السلمية لهذه املقتضياتسلمي للقانون املنظم ل 



214 
 

 .خبصوص موضوع التضام  : رابعا 

يف هذا اجلان  حتقيقا للمزيد  يؤكد اندي قضاة املغرب عىل أأمهية الالزتام ابلعم  املؤسسايت : 0

نشاء ويعل  لهذه الغاية أأنه قرر تفعي  توصية اجمللس الوطين بشأأن اإ  م  الفعالية والضبط،

نه يدعو السادة القضاة اإىل , صندوق التتاف  وبنفس املناس بة ويف انتظار أأجرأأة هذه اخلطوة، فاإ

قلال الكلري عىل جتس يد شعار التضام  وتقوية أأوارصه  .الرفع م  حسهم التضامين واالإ

يمث  املبادرات املتخذة م  قل  املكت  اجلهوي ابلرابط بشأأن موضوع التضام  يف قضييت  :  8

 .و امخليساتمكة الابتدائية بامترة احمل

جيدد اندي قضاة املغرب تضامنه املطلق مع الأس تاذ خادل اخلليفي، ويدعو ادلوةل اإىل حتم  :  0

مسؤوليهتا القانونية بشأأن توفري امحلاية الالزمة لأم  وسالمة السادة القضاة، و  يضع أأكرث م  

تطبيق القانون بشأأن هذا الاعتداء الشنيع عالمة اس تفهام حول هذا الامتط  الغري مربر يف 

والغري مقلول، و حيم  وزارة العدل و احلرايت اكم  املسؤولية ع  مصهتا املري  يف تبيان 

موقفها مما حدث وأأنه وملا لأمر تطبيق القانون يف النازةل م  عالقة مبوضوع اس تقاللية النيابة 

برضورة فص  النيابة العامة ع  السلطة  فاإن اندي قضاة املغرب جيدد مطلبه امللح, العامة

 .التنفيذية ضامان لتطبيق القانون وملساواة امجليع أأمامه
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يسج  جشبه واستنتاره لتكرار احلوادث اليت يعتربها ماسة هبيبة القضاء ووقاره م  طرف :  1

م  خالل القيام ببعض الترصفات داخ  قاعة اجللسات واليت متس  –كأفراد  –بعض احملامني 

هبيبة اجللسة ووقارها، و تشلك عرقةل للسري العادي للعداةل، وهو هبذا اخلصوص يدعو اكفة 

السادة القضاة اإىل الالزتام بتطبيق القانون ال غريه أأثناء نظر القضااي وفقا ملا ينص عليه 

 .ادلس تور

يفاد جلنة م  بني أأعضائه اإىل احملمكة الابتدائية مبكناس الإع داد تقرير وقد قرر هبذا اخلصوص اإ

ع  املوضوع يف أأفق اختاذ اخلطوات الالزمة لضامن هيبة القضاء و حس  سري العداةل، اإىل 

جان  تلكيف أأحد أأعضاء املكت  التنفيذي بوضع تقرير بشأأن واقعة الس يد انئ  وكي  املكل 

يفي، اببتدائية قلعة الرساغنة، كام قرر كخطوة اثنية بعد الزايرة التضامنية للأس تاذ خادل اخلل 

 .تنفيذ اعتصام داخ  مقر اندي قضاة املغرب سيمت االإعالن ع  اترخيه الحقا

 

 .عاش اندي قضاة املغرب

 "املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب         

8500يوليوز  80بيان املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب "  

ملناقشة  8500يوليوز  80ت عقد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اجامتعا طارئا يوم السب

الترصحيات اليت أأدىل هبا النائ  الربملاين عبدهللا بوانو املنشورة يف خمتلف وسائ  الاعالم 
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الوطنية يويم امجلعة والسبت، وكذا االهتامات الواردة يف البالغ املوقع م  طرف رؤساء 

انهتاء ادلورة اخلريفية الأغلبية احلكومية ابلربملان اليت وهجت اإىل اندي قضاة املغرب عق  

 . للربملان

 وبعد التداول بني اعضائه،وفق أ اليات التس يري ادلميقراطي، قرر اإصدار البيان التوضيحي ال يت

:  

م   000يؤكد ويذكر اندي قضاة املغرب أأنه مجعية  انية قضائية أأنشئت وفقا للفص  : أأوال 

واذلي نص بشلك رصحي  8500ادلس تور املصوت عليه م  طرف الشع  املغريب س نة 

وواحض عىل حق القضاة يف ممارسة العم  امجلعوي وحرية التعبري ، كام يعم  وفق الاهداف 

املسطرة يف قانونه الأسايس واليت يعد ادلفاع عىل اس تقاللية السلطة القضائية اإحدى أأمه هذه 

 .الاهداف

هل كجمعية  انية وادلفاع ع  يؤكد اندي قضاة املغرب الزتامه ابحلياد والاس تقالل يف مع: اثنيا 

قضااي السلطة القضائية وأأعضاهئا وال ميكنه بأأي حال م  الأحوال أأن يكون طرفا يف التجادابت 

الس ياس ية أأو النقابية أأو امجلعوية أأو غريها م  الاس تقطاابت كيفام اكنت وم  أأي طرف جاءت 

ملادة الرابعة م  قانونه وأأن الهدف الوحيد اذلي يسعى اإىل حتقيقه هو املنصوص عليه يف ا

 الأسايس مع اس تحضاره لأفض  التجارب العاملية يف هذا اجملال ،

لغة الوضوح  8500يؤكد أأنه يسكل يف سبي  ادلفاع ع  أأهدافه ومنذ تأأس يه س نة : اثلثا

واملصارحة وتسمية الأش ياء مبسمياهتا ووصفها بأأوصافها بعيدا ع  التمنق يف القول والمتلق يف 
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سا بذكل لعم  مجعوي جاد وشفاف واحض يف مطالبه احملددة خبلفية واحدة يه العم  مؤس 

الاسهام يف تقدم البدل ع  طريق التأأسيس لسلطة قضائية مبقومات حقيقية ابالعامتد عىل ما 

 .هو متاح يف ادلس تور املغريب اجلديد

زية اليت قام هبا يؤكد النادي للرأأي العام الوطين أأن مجيع اخلطوات الاحتجاجية الرم: رابعا 

حىت ال ن م  شارات ووقفات واعتصام مبقر امجلعية اكن الهدف مهنا هو التعريف مبطالبه 

الهادفة اإىل تعزيز اس تقاللية القضائية ليقوم القايض بواجلاته احملددة يف ادلس تور جتاه املواط  

ومةحىت تسود دوةل القانون وليس دوةل القضاة أأو دوةل الربملان أأو دوةل احلك .  

يس تغرب بشدة ومفاجأأة كبرية ترصحي النائ  الربملاين عبدهللا بوانو اذلي مت مبوجله : خامسا 

توجيه اهتام خطري وجماين اإىل اندي قضاة املغرب م  كونه قام بتحالف مع أأحد الفرق الربملانية 

لهواجس هبدف افساد الانتخاابت املقلةل وهدد مبواهجته، ويعترب أأن هذا الترصحي احملكوم اب

 : الانتخابية اهتام خطري ال يقل  به اندي قضاة املغرب ويس توج  التوضيح التايل

اهتام خطري مث  هذا وصادر ع  ممث  للأمة يفرتض فيه توفر الس يد النائ  عىل دلي  دام  ( أأ 

وقاطع واحلال أأن ادللي  اذلي قدمه هو حضور النادي يف نشاط نظمته اإحدى الفرق املعارضة 

ربملان واس تدعي هل النادي مبراسةل كتابية حتم  شعار الربملان وموقعة م  رئيس الفريق مبقر ال

املعين ابلنشاط وحبضور رئييس الربملان معا والس يد وزير العدل وبعض القضاة ابالإدارة املركزية 

م وديوان الوزير والأمني العام للمجلس الوطين حلقوق الانسان وأأساتذة ابجلامعات ال انامتء هل

ملناقشة موضوع قانوين حمض هو مرشوع القانون اجلنايئ، فه  حضور مث  هذه الأنشطة يعد 
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دليال عىل عقد التحالفات مع أأي طرف؟ ، مع تذكري النائ  احملرتم والرأأي العام اننا حرضان 

مع عدة فرق م  الأغلبية  -ونرفض أأي لقاء يكون مبقرات الاحزاب -مبقر الربملان مكؤسسة

ومع الس يد رئيس جملس النواب وسلمنامه مجيعا مذكرات النادي املتضمنة لتصوراته  واملعارضة

كجمعية حول مشاريع القوانني املتعلقة ابلقضاء واملعروضة عىل الربملان ويه لقاءات لكها معل  

ذا اكن الس يد النائ  دليه  عهنا يف وسائ  الاعالم فه  فهيا ما يدل عىل أأي حتالف ؟، اللهم اإ

كام نذكر انه حرض . اءات أأخرى رسية حن  نعل  برءاتنا مهنا ونطالبه بكشفها للرأأي العام عمل بلق

يف العديد م  الندوات والأنشطة اليت نظمها النادي قيادات ونواب م  هذا الفريق أأو داك 

 . فلامذا مل يق  احد أأننا مع حتالفنا مع أأي طرف

وان  8559انو بأأنه أأفسد الانتخاابت س نة أأمام اهتام القضاء م  طرف النائ  عبدهللا بو ( ب

بعض القضاة اكنت هلم عالقات مع أأطراف س ياس ية ونتيجة ذلكل اكنوا يرفضون الطعون اليت 

ال املطالبة ابلتحقيق يف  قدمت، فاإن اندي قضاة املغرب ال ميكل يف هذا الاطار كجمعية  انية اإ

ذا اكنت  هذه املزامع اخلطرية اليت اإن اكنت حصيحة فيتعني ترتي  الأثر القانوين جتاه مقرتفهيا، واإ

غري ذكل فالأمر خطري لأن فيه جت  عىل القضاء املغريب ومسعته وطنيا ودوليا وعىل الس يد 

  .النائ  أأن يتحم  مسؤوليته فامي ذكر

م  خالل الهتديد اذلي مسح لنفسه الس يد النائ  احملرتم أأن يوهجه مجلعية مؤسسة طبقا ( ب

ننا ال  نعمل نوعية هتديده وكفيته ، وابلتايل فاإن ما نس تطيع التأأكيد عليه هو أأن اندي للقانون فاإ

ختار طريق الوضوح والرصاحة والاسهام مع امجليع بقيادة جالةل املكل  قضاة املغرب كام سلف اإ
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الضام  الامسى الس تقالل القضاء، يف تأأسيس سلطة قضائية حقيقية مس تقةل ونزهية ال تعرف 

تطبيق القانون عىل امجليع وأأوهلم القضاة وابلتايل فاإن مث  هذه الهتديدات ال قمية غري املساواة و 

لها وال اعتبار لها وال ختيفنا ومسار النادي منذ تأأسيسه كفي  بتوضيح ذكل للس يد النائ  اإن 

 .اكن دليه شك

اذلي يس تغرب بشدة موقف فرق الأغلبية املعرب عهنا يف بالغها املشار اليه أأعاله و : سادسا 

عامتدا عىل أأن النادي يهن  م   اهتم فيه النادي مبامرسة العم  الس يايس بشلك غري ملارش اإ

يف بياانته وترصحياته " املعارضة"و" الاغلبية" املصطلحات الس ياس ية والنقابية مكصطلحي 

الرمسية، ويكتفي النادي هنا بتذكري السادة الأعضاء املوقعني عىل البيان عىل ان مصطلحي 

غلبية او املعارضة ورد النص علهيا يف ادلس تور املغريب أأكرث م  مرة مما يعين اهنا مصلحات الا

تنمتي اإىل احلق  املؤسسايت والقانوين مث  مسمى الربملان واحلكومة والقضاء وغريمه ، كام أأهنا 

هنا ورادة حىت يف الأحتام القضائية الاداري ة ، وردت يف اخلطاابت امللكية أأكرث م  مرة ب  اإ

  مفىت اكن اس تعامل املصطلحات القانونية والعلمية دليال عىل ممارسة العم  الس يايس ؟

جيدد اندي قضاة املغرب مجيع مطالبه املعرب عهنا يف خمتلف بالغاته وبياانته برضورة : سابعا

قرار نصوص تنظميية ضامنة للسلطة القضائية  حتم  الربملان ملسؤولياته التارخيية يف رضورة اإ

، كام نذكر مبوقفنا م  مشاريع القوانني –وليس القضاة  –قيقا لهدف يطال  به امجليع حت 

املعروضة عىل الربملان حاليا اليت ال متث  احلد الادىن م  هذا الهدف، وهذا ليس موقف 

منا هو موقف العديد م  امجلعيات املهنية وفقا ما هو معرب عنه يف بالغات  النادي وحده واإ
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غريب لهذه امجلعيات كام هو موقف الكثري م  مجعيات اجملمتع املدين وفق ما هو االئتالف امل

معرب عنه يف بالغات النس يج املدين لدلفاع ع  اس تقالل السلطة القضائية ومجعيات أأخرى 

حدى الندوات اليت أأقميت ابملغرب،  ووفق ما جاء عىل لسان ممث  جلنة احلقوقيني ادلوليني ابإ

دعاء التشاركية مع امجليع كام نذكر للتارخي واإ  ويه  –خالء اذلمة ان س ياسة الهروب اإىل الامام ابإ

تفنده التعديالت الكثرية اليت متت اإضافهتا يف جلنة العدل  -مساةل غري حصيحة يف العمق

والترشيع مع هناية شهر رمضان وعىل أأبواب عطةل العيد ويه تعديالت خطرية جدا عىل 

 . ومل ختضع للنقاش العام وال غريهمس تقل  القايض والقضاء املغريب

وأأخري فاإن اندي قضاة املغرب ، جيدد التأأكد عىل رضورة مراعاة مصلحة الوط  واملواط  يف 

الترشيع لسلطة القضاء املغريب وأأن قيام مجعية  انية ابلتعريف بتصوراهتا أأمام مؤسسة الربملان 

لتوص  مع ممثيل الأمة وتوضيح ال يعد معال س ياس يا ب  مع  م  صل  أأهداف امجلعية يف ا

اجلوان  التقنية القانونية اليت يكون املامرس عاملا أأكرث هبا وتبقى للربملان صالحية القرار التام  

وبعد صدور القانون سوف يصبح واج  التطبيق وملزتمني ابلعم  به كيف ما اكن، وال أأحد 

نفيذية والترشيعية مفا وجد النادي ميكنه املزايدة علينا مبقوةل التدخ  يف مع  السلطتني الت 

 .للتصفيق

"املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب  
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 8500يوليوز  1بالغ املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب ليومه السبت " 

 ابمس هللا الرحامن الرحمي

يوليوز  0مبناس بة جناح الوقفة الوطنية لأهجزة اندي قضاة املغرب أأمام حممكة النقض بتارخي 

، و اليت شهدت مشاركة خمتلف أأعضاء الأهجزة الوطنية و اجلهوية للجمعية املهنية لنادي 5008

قرار نصوص تنظميية ضامنة  قضاة املغرب، اذلي  جحوا م  خمتلف ربوع اململكة للمطالبة ابإ

الإس تقالل فعيل وحقيقي للسلطة القضائية والقضاة وفق ما أأقره ادلس تور املغريب و ما أأكدته 

 لسامية جلالةل املكل،اخلط  ا

ذ يشد حبرارة عىل يد الأوفياء اذلي  تكلدوا عناء  فاإن املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اإ

السفر للمشاركة يف اإجناح هذه الوقفة، يدعو مجيع القضاة اإىل الرفع م  مس توى التعبئة ملواهجة 

 .اصة ابلسلطة القضائيةالرتاجعات ادلس تورية اليت شهدهتا مشاريع القوانني التنظميية اخل

كام يتوجه بعبارات الشكر و الامتنان ملكوانت اجملمتع املدين احلقويق احلارضة لفعاليات هذه 

رادهتا يف دمع املبادرات الهادفة اإىل  الوقفة، و اليت ما فتئت تعرب يف مجيع احملطات املفصلية ع  اإ

راط الفاع  يف ادلفاع ع  مس تق  االإصالح، كام يدعو ابيق فعاليات اجملمتع املدين اإىل الاخن

 .العداةل هبذا الوط 

 .و ال يفوته أأن يتوجه ابلشكر اإىل مجيع املنابر االإعالمية احلارضة لتغطية فعاليات هذه الوقفة

 و هللا و يل التوفيق
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 .عاش اندي قضاة املغرب

 " املكت  التنفيذي

 بيان املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب"

اجامتعا  8500أأكتوبر  80يذي لنادي قضاة املغرب اجامتعه العادي يوم الأحد عقد املكت  التنف 

طارئا، تدارس خالهل جديد مرشوعي القانونيني التنظمييني املتعلقني ابلنظام الأسايس للقضاة 

واجمللس الأعىل للسلطة القضائية املعروضني حاليا عىل الربملان وكذا س ب  تنفيذ مقررات 

دي املتعلقة هبذا اخلصوص، وبعد دراسة املرشوعني املذكوري  بصيغهتام اجمللس الوطين للنا

احملاةل للتصويت عىل اجللسة العامة للربملان وبعد التداول بني أأعضائه، قرر املكت  التنفيذي 

 : اإصدار البيان ال يت

 يعل  املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب للرأأي العام القضايئ واملغريب عامة أأن: أأوال 

املرشوعني املذكوري  بصيغهتام احلالية يشالكن انتتاسة دس تورية حقيقية وتراجعا خطريا عىل 

يف ابب اس تقالل السلطة القضائية لتضمهنام مقتضيات خطرية م   8500مكتس بات دس تور 

شأأهنا أأن هتدم الاس تقالل املنشود م  أأساسه وجتع  القايض اذلي هو حمور هذا الاس تقالل 

غري قادر عىل اختاذ القرار فلالأحرى أأن يدافع ع  اس تقالهل، وهذه بعض خائفا مرتددا 

براء ذلمتنا جتاه الوط  والتارخي  املقتضيات اليت نعمل هبا الرأأي العام وأأعضاء السلطة الترشيعية اإ

 :ويه عىل سبي  املثال



203 
 

 .ار القضايئاملس ابالس تقرار املهين للقضاة اذلي يؤدي ابلرضورة اإىل رضب اس تقاللية القر  :  0

اإن ما تضمنه مرشوع النظام الأسايس للقضاة ينسف ضامنة اس تقالل القايض بشلك اتم م   

، اليت وفرت أ لية للمس ابس تقاللية القضاة أأثناء أأداهئم ملهامه و مترير 90خالل مقتضيات املادة 

يقاف و العزل، لأس باب غري منسجمة ال مع أأحتام ادلس تور  التعلاميت حتت طائةل الهتديد ابالإ

و ال مع القوانني اجلاري هبا العم ، كام هو الشأأن ابلنس بة للخطأأ القضايئ اذلي اعتربته املادة 

يقاف الفوري ، يف وقت أأوجد هل املرشع طرقا للمعاجلة م  خالل  90 خطأأ جس امي موجلا لالإ

اوى، و أ ليات الطع  اليت يكون الهدف م  وراهئا تصحيح ما قد يقع م  أأخطاء أأثناء نظر ادلع

م  ادلس تور، و اليت  088كذا أ لية التعويض ع  اخلطأأ القضايئ املنصوص علهيا يف املادة 

ن املادة املذكورة ل  تكون  تنسجم و طبيعة العم  البرشي املوصوف بعدم الكامل، وم  مت فاإ

اثرة الأخطاء اليت قد يقع فهيا،  ال أأداة يف مواهجة لك قاض ممتسك ابس تقالليته م  خالل اإ اإ

اس تغاللها لتأأثري يف مسار القضااي، مع االإشارة اإىل أأنه س بق لدلس تور املغريب أأن حدد حاالت و 

أأعاله، وهو ما  90وليس م  مضهنا ما ورد يف املادة  059اخلطأأ اجلس مي بشلك دقيق يف املادة 

 .يشلك تعداي عىل النص ادلس توري

 .املس بضامنة عدم النق  : 8

القضاة أأثناء أأداهئم ملها ام ع  طريق أ لية النق ، نصت خمتلف تفاداي للتأأثري يف اس تقاللية 

املواثيق احلقوقية ادلولية عىل ضامنة عدم قابلية القضاة للنق ، وم  ذكل البند احلادي عرش م  

املبادئ الأساس ية الس تقالل السلطة القضائية الصادرة ع  الأمم املتحدة بتارخي 
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، عىل اعتبار أأن 052املغريب م  خالل املادة  ، وهو ما سار عليه ادلس تور00/08/0920

ال أأن املرشوع املعروض  الضامنة املذكورة تشلك ركزية م  راكئز السلطة القضائية املس تقةل، اإ

اتحته للمسؤولني  عىل أأنظار الربملان أأسس ملنحى مغاير لهذه الضامنة و ذكل م  خالل اإ

احملمكة اليت يش تغلون هبا اإىل حمامك القضائيني صالحية الانتداب ع  طريق نق  القضاة م  

أأخرى، وهو ما يشلك مسا ابالس تقرار الاجامتعي للقايض، و يتحول يف كثري م  الأحيان اإىل 

وس يةل لفرض التعلاميت و التدخ  يف مسار القضااي حتت وطأأة الهتديد ابالنتداب، و نفس 

ثر ترقيهتم، ذل كل ما فيتء اندي قضاة املغرب الأمر ينطبق عىل مؤسسة النق  التلقايئ للقضاة اإ

يطال  برضورة وضع ضوابط قانونية ضامنة الس تقاللية القايض عند ممارس ته ملهامه القضائية 

وذكل بتجن  تضمني مشاريع القوانني لوسائ  تتيح املس ابس تقالل القضاة يف معلهم، بعيدا 

نه دعوة اإىل ع  التأأوي  املغلوط اذلي يروجه البعض ع  مفهوم اس تقالل القضاة و كأ 

ذ مبا ذكر م  مضامني أأعاله ل  يكون هناك سوى تسي  يف مواهجة حقوق و  التسي ، اإ

 .حرايت املواطنني

 .املس ابحلقوق املكفوةل دس توراي للقضاة : 0

يؤكد اندي قضاة املغرب عىل رضورة احرتام احلقوق و احلرايت املكفوةل للقضاة دس توراي و 

لهيا وفق ما هو منصوص كونيا، مبا يف ذكل حقهم يف ال  تعبري و يف تأأسيس امجلعيات و الانامتء اإ

م  ادلس تور،وأأن ما جاء به مرشوع القانون املعروض عىل أأنظار الربملان  000عليه يف املادة 

لهيا، و كذا وضع نصوص مقيدة  مبنع القضاة م  تأأسيس امجلعيات املدنية أأو تقييد الانضامم اإ
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اة و املمتثةل يف ادلفاع ع  اس تقالل السلطة القضائية، ليشلك لوظيفة امجلعيات املهنية للقض

تنافيا مع أأحتام ادلس تور و كذا املواثيق ادلولية املصادق علهيا م  قل  املغرب هذا فضال ع  

حنق مع  امجلعيات املهنية للقضاة بعدة مقتضات هتم جمال معلها مما س يحولها يف املس تقل  

 .عيات لتأأثتت املشهد القضايئ وجتميهلالقري  اىل مجعيات صامتة أأو مج 

تركزي العديد م  السلطات يف يد الرئيس املنتدب للمجلس الاعىل للسلطة القضائية ،  : 1

واحلال أأن ادلس تور جع  البت يف وضعية القايض كيف ما اكنت يه اختصاص حرصي 

 .للمجلس بتافة اعضائه ضامان لعدم املس ابس تقالهل

 ةالتحجري عىل القضا : 0

يتجىل هذا التحجري م  خالل عدة مقتضيات منصوص علهيا يف النظام الأسايس ومهنا عىل 

ال برتخيص م  " سبي  املثال هذا املقتىض  ال ميك  للقضاة ملارشة التدريس والبحث العلمي اإ

 . "الرئيس املنتدب للسلطة القضائية

ة اذلي  جعلهم مرشوع النظام اإحلاق حيف كبري ابلقضاة املرتبني حاليا يف ادلرجة الثالث : 0

قصد حرماهنم م   0901الاسايس للقضاة خاضعني لنسق الرتيق املنصوص عليه يف ظهري 

 .حقهم يف الاس تفادة م  املقتضيات اجلديدة اليت تقلص املدة نسبيا
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جع  تقيمي القايض يف يد املسؤولني القضائيني ابحملامك وهو ما جعهل وسوف جيعهل وس يةل  : 0

، واحلال أأنه جي  الاحتتام اإىل نظام موضوعي ما يعهد به اىل جلنة وفق أ ليات حمددة للتحمك 

 .م  شأأن اعاملها حماربة التحمك وهتديد اس تقالل القايض

جع  املفتش ية العامة واملفتش العام اتبعا اتبعة للرئيس املنتدب كذكل ، وهو ما ميك  ان  : 2

 .قالل القضاةيعج  مهنا وس يةل للتحمك والتأأثري عىل اس ت

عدم االإشارة اإىل ملدأأ دمقرطة اكفة احملامك مبختلف درجاهتا مبا فهيا حممكة النقض ، ع   : 9

 .طريق جع  امجلعية العامة يه الطريق الوحيد الختاذ القرارات اليت هتم تقس مي العم  القضايئ

بقاء عىل الادارة القضائية عىل وضعيهتا احلالية اليت يقر امجليع  : 05 بفشلها مع بعض االإ

 .التعديالت الطفيفة اليت ل  يكون لها تأأثري عىل مس توى الواقع

بقاء وزارة العدل حارضة يف املشهد القضايئ مما قد ينتج عنه مع توايل الأايم تأأثري لها عىل : 00

  .القرار القايض م  خالل منفذ املسؤوليني القضائيني ابحملامك

مياان م  اندي قضاة املغر : اثنيا  ب ابلقيام بدوره التارخيي يف ادلفاع ع  اس تقالل السلطة اإ

نه يعل  للرأأي العام القضايئ انه اطلق ملادرة محةل مجع توقيعات القاضيات والقضاة  القضائية فاإ

 .الرافضني لهذه املشاريع مبختلف حمامك اململكة يدعو مجيع القضاة اىل التفافهم حول هذه املبادرة

ندوة حصفية س يعل  ع  اترخيها الحقا الإطالع الرأأي العام عىل يعل  عزمة عقد : اثلثا 

 .الرتاجعات اخلطرية املتضمنة يف هذه املشاريع وعرض نتاجئ محةل التوقيعات الرافضة لها
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ىل حني : رابعا مياان منه مبواكبة العملية الترشيعية اكمةل م  جملس النواب وجملس املستشاري  واإ اإ

نه قرر تنفيذ قرار اجمللس املصادقة عىل املرشوعني امل ذكوري  م  طرف اجمللس ادلس توري، فاإ

عتصام مبقر النادي يوم السبت   . 8500نونرب  50الوطين بشأأن اإ

كخطوة  8500أأكتوبر  80يدعو مجيع قضاة اململكة اإىل مح  الشارة يوم الثالاثء : خامسا 

كت  التنفيذي بناء عىل تعبريية أأوىل يف انتظار قرارات احتجاجية أأخرى سوف يعل  عهنا امل 

 .قرارات اجمللس الوطين

ويف اخلتام، فاإن اندي قضاة املغرب يؤكد أأنه ل  مي  م  ترديد مطالبه املتعلقة بتأأسيس سلطة 

قضائية حقيقة قادرة عىل ضامن اس تقالل القايض حىت يقوم بدوره يف حامية احلقوق واحلرايت 

ذا اضطر ذلكل اام اكن الأمر ولو ظ  لوحده يف الساحة ولس نو   .ات أأخرى اإ

 "املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرببيان "

 بيان املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب "

دجنرب  50عقد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اجامتعا اس تثنائيا وطارئا يوم امخليس 

حاةل عضوة اجمللس الوطين للنادي الأس تاذة أ ما 8500 ل حامين وعضو ، تدارس خالهل قضية اإ

النادي الأس تاذ محمد الهيين عىل اجمللس الأعىل للقضاء كهيئة تأأديبية م  طرف وزير العدل 

فادهتام ودراسة  بسب  بعض املقاالت الصحفية والتدوينات الفايس بوكية ، وبعد الاس امتع اإىل اإ

  : املوضوع م  اكفة جوانبه ، قرر املكت  التنفيذي اصدار البيان ال يت
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يعل  اندي قضاة املغرب ع  تضامنه املطلق مع الأس تاذة أ مال حامين والأس تاذ محمد : أأوال  *

الهيين الذلي  متت متابعهتام بناء عىل ممارس هتام حلقهام يف حرية التعبري اليت كفلها ادلس تور لتافة 

 املواطنات واملواطنني ، كام يشج  ويستنكر التضييقات اليت ميارسها وزير العدل عىل أأعضاء

ىل ال ن جملرد أأهنم يصدحون بأأراهئم علنا مبناس بة مناقش هتم للقضااي اليت  النادي منذ تأأسيسه واإ

سها ام يف النقاش العام بشأأن القوانني التنظميية املتعلقة  ، " ابلسلطة القضائية "هتم العداةل واإ

واطنة غري انس يا أأو متناس يا أأن حق التعبري ومنه حرية مناقشة الشأأن العام هو م  حقوق امل

 .م  ادلس تور 000القابةل للمراجعة حبس  نص الفص  

يعل  للرأأي العام أأن متابعة الزميلني تفتقد للرشعية القانونية لبناهئا عىل لكامت فضفاضة : اثنيا  *

وغريهام ، ويعترب أأنه " الادالء مبوقف يكتيس صبغة س ياس ية "و" واج  التحفظ " م  قلي  

العدل نفسه ع  مجموعة م  اخملالفات اليت ارتكهبا يف حق القضاء  م  الأوىل أأن يسائ  وزير

املغريب والقضاة مكسؤول حكويم يفرض عليه القانون الالزتام بواج  التحفظ بسب  وظيفته، 

كعدم النضج وعامل البدلايت : " وم  ذكل نعهتم بنعوت ال تليق ابالحرتام الواج  للقضاء ك

ملبدأأ رسية الاحباث عند اصداره بالغا يف قضية الزميةل  ، وكذا خرقه" وشع  هللا اخملتار

حامين كشف خاللها ع  معطيات هتم البحث يف قضيهتا، كام يؤكد املكت  التنفيذي ان مث  

يه اليت م  " الادالء مبوقف يكتيس صبغة س ياس ية " هذه االهتامات واملتابعات وخاصة 

واليت ظ  بعيدا عهنا لعقود خلت ، وعىل شأأهنا أأن تدخ  القضاء املغريب يف جمال الس ياسة 

ن النادي يعترب أأن وزير العدل ،هبذه الترصفات ، فقد حياده وابلتايل يبدي ختوفه  لك حال فاإ
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مع التذكري مبواقف النادي م  احملاكامت التأأديبية يف  -م  مشاركته يف أأي حمامكة تأأديبية للقضاة 

  - .هذه الفرتة الانتقالية

ي قضاة املغرب للرأأي العام أأن متابعة الزميةل أ مال حامين متت دون أأن تتمك  يعل  اند: اثلثا*

يف مرحةل املفتش ية م  االإس تفادة م  حقها يف مؤزارة أأحد زمالهئا القضاة أأو احملامني ودون أأن 

يلتفت اإىل طلهبا بشأأن منحها  اةل بسب  عدم اطالعها عىل موضوع الاس تدعاء وال اجلهة 

فادهتا  -لهتا الصحية، كام مل ميكهنا املفتش العام م  نسخة م  احملرضاملش تكية وبسب  حا وفق اإ

يف خرق سافر لأبسط حقوق ادلفاع يف مرحةل البحث اليت يس تفيد منه مجيع املواطنني  -

ويس تغرب تعنت املفتش العام التابع لوزارة العدل هبذا اخلصوص يف وقت أأضيف فيه امس 

 .احلرايت اإىل هذه الوزارة

يذكر كذكل أأن الزمي  محمد الهيين مل يمت الاس امتع اليه بتاات بسب  رفض املفتش العام كام 

فادته  -متكينه م  الشتاية موضوع الاس تدعاء لسب  غري مفهوم ، وهبذه املناس بة فاإن  -وفق اإ

اندي قضاة املغرب وتبعا لرغبة الزمي  الهيين يطال  وزارة العدل بكشف أأسامء املش تكني 

هنم ينمتون للسلطة الترشيعية حىت يطلع الرأأي العام عىل تفاصي  القضيةاذلي قي  هل   . اإ

يعل  اندي قضاة املغرب ع  تشكي  جلنة دفاع للسهر عىل تتلع مسار قضية : رابعا *

متانية الانضامم الهيا م  طرف ابيق  الاس تاذي  سوف تشلك م  الأهجزة الوطنية للنادي مع اإ

  .احملامنيالقاضيات والقضاة والزمالء 

يعل  ع  تنظمي زايرة تضامنية للأس تاذة أ مال حامين والأس تاذ محمد الهيين يف وقت : خامسا *
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عىل الساعة  8500دجنرب  00واحد مبقر النادي يف املعهد العايل للقضاء وذكل يوم امجلعة 

ه هبا الثالثة بعد الزوال ، مع مح  الفتات تدي  املساس حبق حرية التعبري وكاممات للأفوا

  .(X)عالمة

يويص املكت  التنفيذي رئيس النادي بدعوة اجمللس الوطين لالنعقاد لتدارس : سادسا 

ذا دعت الرضورة اإىل ذكل  . الأشتال الاحتجاجية التضامنية مع الزميلني اإ

ويف اخلتام ، فاإن اندي قضاة املغرب يؤكد أأنه يردد مع الأس تاذة أ مال حامين والأس تاذ الهيين 

" ابلسلطة القضائية "اة اململكة املوقعني عىل عريضة رفض القوانني التنظميية املتعلقة واكفة قض

أأن هذه االقوانني غري  -اليت سوف يمت توجهيها قريبا اإىل املؤسسات الوطنية ادلس تورية  –

دس تورية وال تضم  الاس تقالل احلقيقي للسلطة القضائية ، كام يؤكد لوزير العدل أأنه أأخطأأ 

صالح مبتابعته قاضية وقاضيا يشهد هلام امجليع بنظافة اليد ونزاهة اذلمة جملرد أأهنام عربا طريق الا

  . ع  رأأهيام وانقشا قوانني هتم مس تقللهام ومس تقل  الوط 

 "املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب

 .8500يناير  80بيان املكت  التنفيذي ليومه امخليس "

اجامتعه العادي  8500يناير 80املغرب يومه امخليس  عقد املكت  التنفيذي لنادي قضاة

لتدارس عدد م  القضااي اليت تدخ  يف جمال اختصاصه طبقا للامدة الرابعة م  قانونه الأسايس، 

 :وبعد املصادقة عىل جدول أأعامهل والتداول بشأأن النقط املدرجة به، قرر اإصدار البيان التايل
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قضاة املغرب املبادرات التضامنية مع قضاة الرأأي، املتخذة يمث  املكت  التنفيذي لنادي : أأوال 

م  قل  املتات  اجلهوية للنادي مبختلف ادلوائر الاس تئنافية، وكذا م  قل  أأعضاء امجلعية 

املهنية لنادي قضاة املغرب م  خالل تفاعلهم مع ملادرة تسجي  املؤازرة للزمالء، و يدعو هبذه 

ىل الالتفاف حول اإطارمه يف سبي  ادلفاع ع  احلقوق املقررة املناس بة اكفة أأعضاء امجلعية اإ 

  .دس توراي للسادة القضاة، مبا يف ذكل حقهم يف التعبري

يؤكد اندي قضاة املغرب موقفه الرافض الس مترار خرق اجمللس الأعىل للقضاء للضامانت : اثنيا 

أأعىل هجة قضائية  ادلس تورية املمنوحة للقضاة موضوع التأأدي ، خاصة ضامنة الطع  أأمام

دارية، وذكل م  خالل عدم الاس تجابة ملطل  اندي قضاة املغرب بوقف املتابعات التأأديبية  اإ

اإىل حني تزني  القوانني التنظميية املتعلقة هبذا الشأأن وفق ما يقتضيه التأأوي  ادلميقراطي 

  .لدلس تور

الهيين، املتابع تأأديبيا أأمام جيدد اندي قضاة املغرب تضامنه املطلق مع الأس تاذ محمد : اثلثا 

اجمللس الأعىل للقضاء عىل خلفية ممارس ته حلقه يف التعبري، م  خالل انتقاده ملشاريع القوانني 

ذ جيدد  التنظميية الالدس تورية املعدة م  قل  وزارة العدل و احلرايت، وهو هبذه املناس بة اإ

، يدعو اإىل رضورة الانضباط لقواعد و تأأكيده عىل افتقاد املتابعة للرشعية القانونية الإاثرهتا

ضامانت احملامكة التأأديبية العادةل، و اليت تقتيض أأساسا تنحي الس يد وزير العدل و احلرايت 

ع  املشاركة يف احملامكة التأأديبية املذكورة بسب  التجرحي املقدم يف مواهجته حبمك انامتئه للفرق 
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رب سبلا اكفيا لفقدان عنرص احلياد املتطل  مكبدأأ املقدمة للشتاية موضوع املتابعة، و اذلي يعت

  . م  ملادئ احملامكة العادةل

يسج  اندي قضاة املغرب متسكه ابلضامانت ادلس تورية املرتبطة ابحلق يف ادلفاع، : رابعا 

ولهذه الغاية فقد قرر تشكي  جلنة مكونة م  مخسة قضاة ملؤازرة الأس تاذ محمد الهيين جبلسة 

ثنني احملامكة التأأ  ،  اإىل جان  احملامني امخلس اخملتاري  8500يناير  80ديبية اليت س تعقد يوم االإ

 .م  قلهل

 .عاش اندي قضاة املغرب

 "املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب

 8500فرباير  00يوم امخليس ل  املكت  التنفيذي بيان" 

،  8500فرباير  00س عقد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اجامتعا طارئا يوم امخلي

تدراس خالهل الشطر املتعلق ابلتأأديبات م  نتاجئ ادلورة الأخرية للمجلس الاعىل للقضاء 

، وخاصة حاةل القضاة حضااي حرية التعبري والرأأي ( 8500الشطر الثاين م  دورة مارس )

ت تأأديبية يف ضوء ما مت الاعالن غنه م  عقواب( الاس تاذة أ مال حامين والأس تاذ محمد الهيين )

يف موقع وزارة العدل وما نرشته بعض وسائ  الاعالم ، وبعد التداول بني أأعضائه ويف انتظار 

 : تقيمي ابيق النتاجئ م  طرف املكت  قرر اصدار البيان ال يت
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يعل  ع  تضامنه املطلق مع الزميةل أ مال حامين والزمي  محمد الهيين ويعترب أأهنام حضااي : أأوال 

مياهنام مبامرسة حقوقهام ادلس تورية بشلك اكم  حرية التعبري  .واإ

جيدد اندي قضاة املغرب التأأكيد عىل مواقفه السابقة م  عدم دس تورية البت يف : اثنيا 

التاديبات م  طرف اجمللس الاعىل للقضاء يف هذه املرحةل الانتقالية ويستنكر اس مترار هذه 

قضاة موضوع التأأدي ، خاصة فامي يتعلق حبقهم املؤسسة يف خرق الضامانت ادلس تورية اخملوةل لل

دارية وحيم  وزير العدل واحلرايت وأأعضاء اجمللس الأعىل  يف الطع  أأمام أأعىل هجة قضائية اإ

 .للقضاء وحدمه مسؤولية هذا اخلرق ادلس توري اذلي حيرم القضاة م  ابسط حقوقهم

 50قصاء املؤقت ع  العم  ملدة يعترب أأن اختاذ عقوبة عزل القايض الهيين وعقوبة الا: اثلثا 

ال لفساد مايل  -كام نرشت يف وسائ  الاعالم –أأشهر مع النق  يف حق الأس تاذة أ مال حامين 

منا فقط بسب  التعبري ع  أ راهئام بشلك علين يف قضااي الشأأن العام اليت هتم  أأو أأخاليق واإ

ة القضاة ، ويعترب أأن لفائد 8500العداةل هو اعدام للك املكتس بات اليت جاء هبا دس تور 

طار  الهدف م  هذه العقوابت هو اإخراس لك أأصوات القضاة املنادية ابلتغيري واالإصالح يف اإ

 . الثوابت واملؤسسات

يعل  عزمة ع  مواصةل طريق اجلهر ابحلق واملناداة ابالإصالح يف جمال العداةل ورضروة : رابعا 

 . ذكل م  مث   اام لكفه 8500وجود قوانني منسجمة مع روح دس تور 
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اجمللس الوطين لالنعقاد يف  –وفق النظام الاسايس لنادي قضاة املغرب  –يدعو : خامسا 

وقت سوف حيدد مبقتىض اإعالن مس تق  ، لتدارس هذه املس تجدات اخلطرية واختاذ موقف 

كيد واليت جندد التأأ " السلطة القضائية "مهنا اإىل جان  املوقف م  القوانني التنظميية املتعلقة ب

 . م  كوهنا ال تضم  احلد الأدىن ملقومات السلطة القضائية

 عاش اندي قضاة املغرب

 "املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب

 بيان املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب" 

، 8500أأبري   80عقد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اجامتعه العادي يوم السبت 

قط اليت تدخ  يف اختصاصه، و بعد املصادقة عىل جدول الأعامل تدارس خالهل عدد م  الن

  :والتداول بني اعضائة وفقا للقانون الأسايس قرر اإصدار البيان ال يت

 . خبصوص اخلدمات املقدمة م  قل  املؤسسة احملمدية لقضاة وموظفي العدل: أأوال 

ملطلق ع  اخلدمات املقدمة جيدد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب استياءه و عدم رضاه ا

م  قل  املؤسسة احملمدية للأعامل االإجامتعية لقضاة وموظفي العدل، سواء عىل مس توى جودة 

اخلدمات، أأو الطريقة السلبية لتعاطي املؤسسة مع مطال  اندي قضاة املغرب يف هذا اجلان ، 

هذا الوضع املزري قرر اليت اكنت موضوع عدة بياانت و لقاء مع اجلهة املعنية، و أأنه يف ظ  

املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب عرض مسأأةل املطالبة ابالنسحاب م  املؤسسة املذكورة 
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 .عىل جملسه الوطين م  أأج  التقرير يف الأمر

 .خبصوص مواكبة تزني  القوانني التنظميية املتعلقة ابلسلطة القضائية: اثنيا 

فاع ع  قوانني ضامنة لسلطة قضائية مس تقةل يؤكد اندي قضاة املغرب أأنه مس متر يف ادل

وفاعةل، و أأنه عىل اعتبار كون بعض م  مطالبه يف هذا اجلان  مل تمت الاس تجابة لها و اس مترارا 

منه يف الاضطالع بدوره كجمعية  انية و يف س ياق تفاعهل مع قرار نرش القانونني التنظمييني 

ية، و استرشافا ملا يتعني أأن يكون عليه التزني  املتعلقني ابلسلطة القضائية ابجلريدة الرمس 

العميل لهذه القوانني عىل املس توى الواقعي، فاإن اندي قضاة املغرب يؤكد عىل أأن املدخ  

الأساس للك ذكل يمك  يف ارساء جملس أأعىل للسلطة القضائية قادر عىل القيام بأأدواره 

خ  اجلسم القضايئ، و م  هذا املنطلق ادلس تورية، وجمسد لقمي ادلميقراطية يف تطبيقاهتا دا

فاإن اندي قضاة املغرب يعمل الرأأي العام أأنه س يظ  مواكبا للعملية الانتخابية لأعضاء اجمللس 

قصد ضامن شفافيهتا وقانونيهتا، و ل  يتواىن ع  فضح لك املامرسات اليت م  شأأهنا املساس 

ع  كث ، و موافاة أأهجزته ابملطلوب  هبام، و لهذا الغرض فقد قرر اإحداث خلية لتتلع العملية

 .قصد التقرير بشأأهنا

و ال يفوت اندي قضاة املغرب هبذا اخلصوص تأأكيده عىل حياده التام ، و أأخذه مسافة واحدة 

ميانه العميق حبق مجيع القضاة يف  م  مجيع املرحشني احملمتلني للعضوية يف اجمللس انطالقا م  اإ

نه ينأأى بنفسه ع  ادلخول يف أأي الرتحش و حريهتم يف اختيار ممثل هيم، و هبذه املناس بة، فاإ

س باق انتخايب محموم، كام يرفض أأن خترج امجلعيات املهنية للقضاة ع  أأهدافها الأصلية املسطرة 
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يف أأنظمهتا الأساس ية، و تتحول بذكل اإىل داككني انتخابية، جمددا يف الأخري ثقته يف الس يدات 

 .حس  الاختيار والسادة القضاة و قدرهتم عىل

 .عىل مس توى التغطية الصحية للقضاة: اثلثا 

انطالقا م  كون ضامن تغطية حصية مناس بة للقضاة حتفظ كرامهتم، و أأن كرامة القضاة جزء ال 

يتجزأأ م  اس تقاللية السلطة القضائة، و أأنه و يف ظ  هشاشة نظام التغطية الصحية املقررة 

نسانية مؤملة،  للسادة القضاة حاليا ، و ما جس  يف كام هو الشأأن )هذا اجلان  م  مأ يس اإ

، (ابلنس بة للأساتذة محمد الكوه ، عبد املكل اللكعي، الأس تاذة أأمال أأمني تغمدمه هللا برمحته

ال أأن جيدد مطالبته لدلوةل بتحم  مسؤوليهتا اكمةل يف هذا  فاإن اندي قضاة املغرب ال ميكل اإ

حصية شامةل ملا ميك  أأن يتعرض هل السادة القضاة م   اجلان ، واختاذ ما يلزم لضامن تغطية

حوادث و أأمراض بفع  ضغوطات النفس ية و البدنية جراء ما يتطلبه القيام مبها ام، بدل اعامتد 

 .أأسقف دون املس توى املطلوب ووضع رشوط تعجزيية ومساطر معقدة ال تفي بأ نية التدخ 

 .خبصوص وضعية امللحقني القضائيني: رابعا 

د اندي قضاة املغرب مواقفه السابقة خبصوص ظروف تكوي  السادة امللحقني القضائيني جيد

ابملعهد العايل للقضاء، و اليت اكنت موضوع عدة بياانت سابقة، و ابلنظر الس مترار تردي 

أأوضاع اس تقلال امللحقني القضائيني عىل مس توى احملامك وعدم توفري السك  ابملعهد يف سابقة 

ها، و ضدا عىل ما تفرضه القوانني و ما جيري به العم  يف ابيق مراكز التكوي  خطرية م  نوع 

التابعة لدلوةل، و غياب اسرتاتيجية واحضة لوزارة العدل لتجاوز هذا الوضع ابختاذ قرارات 
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معلية م  شأأهنا الريق جبودة التكوي  الأسايس للقضاة و الرفع م  مس توى أأداء املعهد العايل 

س تغالل فضائه لمترير خطاابت ال تنسجم مع الغرض اذلي أأنشت م  أأجهل هذه للقضاء، بدل ا

 . املؤسسة

ويف الأخري فاإن املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب يدعو اكفة أأعضائه اإىل الالتفاف حول 

طارمه والتحيل ابلثبات والصمود الالزمني يف سبي  ضامن التزني  السلمي ملضامني القوانني  اإ

 . ملتعلقة ابلسلطة القضائية والسري عىل درب الاصالح املنشودالتنظميية ا

"املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب  

 . 2016يونيو  10بيان املكت  التنفيذي ليومه امجلعة "

 8500يونيو  05عقد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اجامتعه العادي يوم امجلعة 

لرابط، تدارس خالهل عددا م  النقط اليت تدخ  يف مبقره جبان  املعهد العايل للقضاء اب

اختصاصه، و بعد املصادقة عىل جدول الأعامل والتداول بني أأعضائه وفقا للقانون 

  :الأسايس للجمعية، قرر اإصدار البيان ال يت

 .خبصوص مواكبة العملية الانتخابية لأعضاء اجمللس الأعىل للسلطة القضائية: أأوال 

فيذي لنادي قضاة املغرب تأأكيده عىل حياده التام، و أأخذه مسافة جيدد املكت  التن 

واحدة م  مجيع املرحشني احملمتلني للعضوية يف اجمللس الأعىل للسلطة القضائية، كام ينله 

اإىل خطورة تدخ  املسؤولني القضائيني يف هذه العملية أأو اس تغالهلم للوسائ  اخملصصة 
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دارة القضائية يف هذه العملية س واء عىل مس توى اس تعامل وسائ  االتصال أأو غريها، لالإ

و يدعو ابملناس بة اجمللس الأعىل للقضاء اإىل اختاذ اكفة التدابري الالزمة للحيلوةل دون 

اس تغالل صفة املسؤولية القضائية يف هذه العملية، وكذا اىل ضامن نزاهة وشفافية 

ية الاقرتاع و احليلوةل دون العملية الانتخابية بتام  مراحلها، مبا يف ذكل ضامن رس 

 .التأأثري يف هذه العملية ابس تعامل وسائ  االتصال أأو غريها

  .خبصوص جتويد و ختليق املامرسة الانتخابية اخلاصة ابلعضوية يف اجمللس: اثنيا 

اإىل القطع مع أأي ( انخلني و منتخبني)يدعو املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب امجليع 

شني اجتاه املقللني عىل الرتحش للعضوية ابجمللس الأعىل للقضاء برصف ممارسة أأو سلوك م 

ىل الريق ابملامرسة  النظر ع  انامتءاهتم امجلعوية، و هو يف هذا االإطار و سعيا منه اإ

الانتخابية اإىل املس توى املطلوب فقد قرر تلكيف خلية التتلع احملدثة بتارخي 

عداد ميثاق أأخاليق مؤطر لهذ 80/51/8500 ه العملية، اإىل جان  وضع دلي  خاص ابإ

 .ابلعملية الانتخابية ليكون ره  اإشارة السادة القضاة

نه و تكريسا لروح الشفافية و املسؤولية، قرر املكت  التنفيذي  وم  هجة أأخرى فاإ

لنادي قضاة املغرب تفعي  أ لية جتميد العضوية داخ  أأهجزة النادي خالل مدة امحلةل 

 .يع أأعضاء الأهجزة املسرية املقللني عىل الرتحشالانتخابية، ابلنس بة مجل 
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ويف الأخري فاإن املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب يدعو اكفة أأعضائه اإىل الالتفاف 

طارمه والتحيل ابلثبات والصمود الالزمني يف سبي  حتقيق أأهداف امجلعية احملددة  حول اإ

 يف قانوهنا الأسايس والسري عىل درب الاصالح املنشود

 .عاش اندي قضاة املغرب

 "املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب"         

 8500يونيو  05املؤرخ يف املكت  التنفيذي  بالغ" 

بشأأن اصدار  8500يونيو  05بناء قرار عىل املكت  التنفيذي املتخذ يف اجامتعه املؤرخ يف 

 .8500طة القضائيةلس نة مدونة للسلوك الانتخايب مبناس بة انتخاابت اجمللس الاعىل للسل

وبناء عىل دور املواكبة اذلي يقوم به اندي قضاة املغرب كجمعية  انية مسؤوةل، للعملية 

الانتخابية يف بعدها التاطريي العام بعيدا ع  الاصطفاف والتحزي وفرض مرحشني معيني اتراك 

برضورة عقلنة معلية  حرية الاختيار للقضاة مع الاشارة اإىل دعوته ادلامئة اليت وهجها للجميع

منا وسلية فقط لالسهام يف الاصالح  الرتش يح وترش يدها وجعلها ليس هدفا يف حد ذاهتا واإ

 .ودمعه م  داخ  املؤسسات أأيضا مع ايالء الامهية يف هذه املرحةل دلور التكثالت املهنية 

أأخالقية لها بعد  وبناء عىل قرار املكت  التنفيذي ابملصادقة عىل هذه املدونة اليت تبقى وثيقة

 .رمزي كبري 
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نه يدعو اكفة الزميالت  اإن املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب وهو يصدر هذه الوثيقة فاإ

والزمالء املرحشني وغريمه م  املنخرطني اإىل العم  هبا ب  ويطمح أأن يعم  هبا اكفة القضاة 

 "ويلزتموا هبا

 80/0/5008صادر ع  املكت  التنفيذ بتارخي   اإ خلار" 

 80املنبثقة ع  املكت  التنفيذي الس تحقاقات (اعضاء املكت  غري املرحشني )مواكبة م  اللجنة

اخلاصة ابجمللس الاعىل للسلطة القضائية ،فاإن اللجنة خترب الرأأي العام القضايئ  8500يوليوز 

  :وتقرر ما ييل

 : اوال

سادة القضاة التوفيق يف خوضهم تمتىن جلنة التتلع مجليع املرحشني واملرحشات م  الس يدات وال 

كام تمتىن مرور هذه الاس تحقاقات يف جو .  8500يوليو  80النتخاابت اجمللس ع س ق ل 

  .يطبعه روح املسؤولية واس تحضار الاخالق القضائية

 : اثنيا

بشأأن  8500يونيو  85تعل  اللجنة تنفيذها لقرار املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب ليوم 

ية اعضاء املكت  املشاركني يف العملية الانتخابية اعتبارا م  منتصف اليوم واىل جتميد عضو 

  .غاية ظهور النتاجئ والقلول هبا ويشم  ذكل جتميد لك املهام التس يريية ابملكت 

 : اثلثا
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اتكيد اللجنة عىل رضورة الزتام اعضاء الاهجزة املسرية للنادي احلياد واخد مسافة واحدة م  

  .ني وعدم جواز دمع اي مهنم ابلصفة امجلعويةمجيع املرحش

  : رابعا

واتكيد لهذا احلياد قررت اللجنة عدم السامح بنرش اي صيغة اشهارية الي مرحش او مرحشة 

كيفام اكنت وابي صيغة ابس تثناء ما يتعلق بطرح الافتار املتعلقة ابلعملية الانتخابية وغريها 

 .التابعة للناديومناقش هتا بصفحة التواص  الاجامتعي 

  :خامسا

قررت اللجنة مراسةل اجمللس الاعىل للقضاء برضورة اخراج ادللي  الانتخايب اىل حزي الوجود 

يف اقرب وقت، بعدما اكن املكت  قد اعل  يف وقت سابق ع  قيامه بذكل لكنه عدل ع  

يكون خمتلفا  ذكل مكتفيا مبدونة السلوك، امياان منه بأأن التفسري يعين اعطاء وهجة نظر قد

بشأأهنا ولهذا م  الافض  ان تقوم بذكل اجلهة الرمسية اخملتصة وخاصة بعد ما طفا اىل السطح 

 .املرأأة القاضية ورضورة توضيح طريقة التعام  معه" كوطا" مشلك الفهم املتعلق بقضية 

  : سادسا

لعملية الانتخابية جتدد اللجنة مطالبة اجمللس الاعىل للقضاء ببدل اقىص اجلهود لضامن مرور ا

يف جو م  احرتام القانون وضامن الشفافية وتتافؤ الفرص بني املرحشني للوصول اىل فرز جملس 

اعىل للسلطة القضائية قوي، ليقوم ابدواره ادلس تورية اجلديدة وفق الارادة امللكية وارادة 

 .الشع  املغريب
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..... 

ملغرب ملواكبة انتخاابت اجمللس الاعىل اللجنة املنبثقة ع  املكت  التنفيذي لنادي قضاة ا

 " 8500لس نة للسلطة القضائية 

 بيان املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب

، تدارس  8500-50-85عقد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اجامتعه العادي يوم امجلعة 

دول الأعامل خالهل عددا م  النقط اليت تدخ  يف مصمي اختصاصاته، و بعد املصادقة عىل ج

اذلي مه عىل اخلصوص ، تقيمي املشهد القضايئ الراه  وتقارير امجلعيات العامة للمحامك برمس 

وتردي الوضع الصحي للقضاة نتيجة ظروف العم  وضعف نظام التغطية الصحية  8500س نة 

ضافة اإىل قضااي تنظميية خمتلفة لها طابع داخيل، متت ا ملناقشة ووضعية التكوي  املس متر للقضاة اإ

 : والتداول بني أأعضاء املكت  وفقا للقانون الأسايس يف هذه النقاط وتقرر اإصدار البيان ال يت

 :خبصوص املشهد القضايئ الراه : أأوال 

يسج  املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب انشغال مجموعة م  القاضيات والقضاة يف عدة 

  :  واليت ميك  اجاملها يف ما ييلقضااي هتم مسارمه الوظيفي وظروف العم  ابحملامك

ترضر مجموعة م  القضاة نتيجة توقف البت يف ترقيهتم بعدما قضوا املدة الالزمة والطويةل يف - 

  .انتظار الوصول اىل هذه الرتقية

اإن عدم دخول القانونني التنظميني املتعلقني ابلسلطة القضائية حزي التنفيذ حرم القضاة م  - 

اذلي هو عىل  -انت املهنية البس يطة ، وخاصة عىل مس توى تقيمي القضاة مجموعة م  الضام
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بسب  الرسية اليت تطبع هذا املوضوع واذلي كام هو معلوم تسب  طلية الس نوات  -الابواب 

املاضية اضافة اإىل عوام  أأخرى يف مأ يس اجامتعية للقضاة ، ذلكل جيدد النادي مطالبته برفع 

مي دون انتظار دخول القوانني اجلديدة حزي التنفيذ لعدم وجود ما الرسية فورا ع  نرشة التقي

، تكريسا للشفافية واحلق يف (0901ظهري )مينعها حىت يف النظام الاسايس للقضاة احلايل 

ذا لزم الأمر ذكل كام يطل  النادي . مناقشة القضاة لوضعيهتم الفردية والتظمل مهنا والطع  فهيا اإ

القضائية ادراج هذا املوضوع يف جدول أأعامهل بأأرسع وقت ممك  بعد  م  اجمللس الأعىل للسلطة

تنصيبه الإنصاف حضااي التنقيط اذلي ما فئت النادي يطال  به انئ  رئيس اجمللس واجمللس 

 . املنهتية واليته دون جدوى

شكوى ج  احملامك م  التأأخر يف التوص  ابالدوات اللوجستيكية الالزمة لالش تغال اإىل غاية - 

، وهو ما يؤثر عىل جودة العم  ابحلامك واس مترارها يف تقدمي اخلدمة (8500-50-85)ل ن ا

القضائية للمتقاضني دون ابطاء ، فضال ع  اس مترار تردي ظروف الاش تغال م  حيث بعض 

طنجة والرابط وفاس وادلار : عىل سبي  املثال )البناايت اليت تشهد تكدسا للقضاة واملوظفني 

وغياب ش به اتم يف بعض احملامك للأعوان املساعدي  لعقد ... (ش ومكناسالبيضاء ومراك

اجللسات والقيام ابلأعامل القضائية يف ظروف عادية أأو عدم كفايهتم ، حبيث يضطر العديد م  

القضاة واملوظفني القيام بأأشغال املساعدة بأأنفسهم فضال ع  غياب ظروف الس تقلال املتقاضني 

والأم  مما يعج  م  بناية احملامك مرتعا ملامرسات سيئة وفضاء جمهول ونظام حممك لالرشادات 

لعدد م  املقاضني وخاصة اذلي  مل حيالفهم احلظ يف التعلمي ، وم  هنا يذًكر النادي بأأمهية 
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مطلبه القايض ابالس تقالل املايل التام للسلطة القضائية وعدم بقاهئا اتبعة يف هذا الامر اإىل أأية 

 .اقا ملبدأأ ربط املسؤولية ابحملاس بةسلطة اخرى احق

خبصوص تردي الوضع الصحي للقضاة نتيجة ظروف العم  وضعف نظام التغطية : اثنيا 

 :الصحية

جس  املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب بلك أأسف تردي الوضع الصحي للعديد م  القضاة 

اليت توص  هبا م   نتيجة ظروف العم  وضعف نظام التغطية الصحية، وذكل وفق املعطيات

  : خالل تواصهل مع بعض احلاالت املعنية ورصده للظاهر ة منذ مخس س نوات وفق ما ييل

اصابة مجموعة م  القضاة بأأمراض مس تعصية ومزمنة دلى فئات معرية خمتلفة مهنم ، واليت - 

لعم  تذه  بعض التقارير الطبية الأولية لبعض هذه احلاالت اإىل ربط هذه الأمراض بطبيعة ا

اذلي يتسم كام هو معلوم دلى العام واخلاص بقةل املوارد البرشية وأأحياان سوء توزيعها وابلتايل 

منا ذهنيا ونفس يا أأيضا  حتم  القضاة أأعباء اضافية يف جمال ال يكون العم  فيه جسميا فقط واإ

ارة القضائية فضال ع  كرثة املتدخلني يف اجملال والضغط النامج ع  الرغبة امللحة للقضاة والاد

يف احرتام احلاح املتقاضني املرشوع للوصول اإىل حقوقهم داخ  أ جال معقوةل يف ض  هده 

  .الظروف غري املالمئة للعم 

جس  املكت  أأن بعض الأدوية والتحالي  الطبية اليت تتطلهبا معاجلة بعض هذه الامراض يه - 

البالد وان نظام التغطية الصحية سواء  ابهظة المث  وأأغلهبا يمت اس تجالهبا أأو القيام هبا خارج

الاسايس منه أأو حىت نظام التامني التمكييل ال يغطهيا لكها فضال ع  بطئ املسطرة يف اجلان  
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املغطى واذلي يتطل  الاداء أأوال مث الاسرتداد وهو ما يكون مس تحيال يف بعض الأحوال 

الصدد وقف املكت  التنفيذي طلية  نتيجة ارتفاع ملال  العالج والتحالي  والاودية ، ويف هذا

مخس س نوات اإىل ال ن عىل بعض احلاالت اليت استسلمت بعد استنفاذ املصاريف اإىل أأن جاء 

  .الاج  احملتوم وبعضها ال زال يعاين يف مصت مطبق

وأأمام هذه الوضعية العاجةل والانسانية يدعو اندي قضاة املغرب اكفة اجلهات املعنية اإىل - 

الوضعية م  الناحيتني القانونية والادارية واملادية تضم  تلكف ادلوةل ابلعالج معاجلة هذه 

التام  للقضاة ، وذكل ملعاجلة الظاهرة م  جذورها وتفادي جعز نظام التغطية الصحية احلايل 

 .ومؤسسة الأعامل الاجامتعية ع  اجياد حلول لهذه املشلك املتفامق يف مصت

داد مذكرة مطلبية خاصة هبذا املوضوع ، تتضم  توثيق احلاالت قرر املكت  تبعا ذلكل ، اع- 

منذ تأأسيس النادي اىل ال ن مع ارفقاها بتقارير طبية وبيان اجلزء املغطى م  عدمه ووضعها 

ره  اجلهات اخملتصة واجمللس الأعىل للسلطة القضائية قصد الاس تعانة هبا يف تقاريره الس نوية 

كام قرر القيام حبمالت تعبريية حول هذا . ذه احلاالت احلاجةلاليت جي  أأن خيصص جزء مهنا له

املوضوع اخلطري م  خالل جتمعات للقضاة ووقفات اذا لزم الأمر مع فتح ابب التنس يق بني 

 .امجلعيات املهنية لاللتفاف حول هذا املوضوع اذلي ال يقل  التجزئة

  :8500س نة خبصوص مواكبة النادي لعقد امجلعيات العامة برمس : اثلثا

يؤكد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب انه قام هبذه املبادرة غري املس بوقة يف العم  امجلعوي 

القضايئ بغاية الوصول اىل ممارسة فضىل ترتقي مبؤسساتنا القضائية واليت مهنا امجلعيات العامة، 
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ن النادي عازم عىل ختصيص تقارير س نوية حول مواكبة أأ  داء هذه املؤسسات م  ولهذه الغاية فاإ

  :وهجة نظر مجعوية للك م 

اجمللس الأعىل للسلطة القضائية وفق ما دأأب عليه النادي عق  لك دورة م  دورات - 

 .اجمللس مبا يف ذكل تقرير حول معلية انتخابه واذلي س يصدر يف افق تنص  اجمللس اجلديد

  .الادارة القضائية وظروف الاش تغال- 

  .ت العامة للمحامكظروف عقد امجلعيا- 

نه فوض رئيس النادي اعداد تقرير شام  بشأأهنا  وبعد مناقشة املكت  التنفيذي لهذه التقارير فاإ

واالتصال ببعض املسؤولني والقضاة للمحامك املعنية خبصوص بعض التقارير املنازع فهيا قل  نرشه 

 .م  طرف املكت  الحقا

  :خبصوص التكوي  املس متر للقضاة: رابعا 

ؤكد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب خبصوص التكوي  املس متر للقضاة أأن احلاجة ماسة ي

اليه وأأن هذا املوضوع ض  جامدا منذ مدة وأأنه يعترب أأن بعض الندوات العامة اليت حتاول 

وزارة العدل واحلرايت أأو بعض املسؤولني القضائيني ابحملامك اعطاءها صبغة التكوي  املس متر 

ل اس تدعاء القضاة ابلطريق الاداري عوض الاعالانت العامة، ال ميك  ان تكون م  خال

بديال عنه، اعتبارا لكون التكوي  جي  ان تقوم به مؤسسة املعهد العايل للقضاء وأأن يقوم 

ابلتأأطري رؤساء الغرف يف حممكة النقض او الاس تئناف أأو بعض القضاة ابحملامك الابتدائية مع 

يع واملمامرسة الفعلية للمهام القضائية أأو الكفاءة واخلربة يف املواضيع غري رشط الكفاءة للجم 
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القضائية اكلتواص  والادارة وغريهام ، فضال ع  ان حتديد املواضيع جي  أأن يقوم به القضاة 

أأنفسهم لأهنم أأدرى ابالشتاليات اليت تواهجهم يف معلهم كام جي  فتح امتانية التكوي  بناء عىل 

  .قضاة يف اجملاالت اليت ميارسوهنا كام هو جار به العم  يف الانظمة املقارنةطل  م  ال

ولك هذا بعد أأن يوفر املعهد الوسائ  املادية للتكوي  م  النق  واملبيت الالئقني والانفتاح عىل 

  . 8508التكوينات اجلهوية كام س بق للنادي ان طل  بذكل مند س نة 

لنادي قضاة املغرب يدعو اكفة أأعضائه اإىل الالتفاف حول  ويف الأخري فاإن املكت  التنفيذي

طارمه والتحيل ابلثبات والصمود الالزمني يف سبي  ضامن التزني  السلمي ملضامني الوثيقة  اإ

ادلس تورية والقوانني التنظميية املتعلقة ابلسلطة القضائية والسري عىل درب الاصالح املنشود 

ملؤسسات والقامئ عىل الرصاحة والالزتام دون متييع او تغطية يف ض  النضال املؤم  ابلقوانني وا

  .للحقائق اليت تعرب ع  الضمري امجلاعي للقضاة

  املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب

 عاش اندي قضاة املغرب

 بيان املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب

، لتدارس منشور وزير  8500-0-50عقد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اجامتعا يوم

، و اختاذ موقف منه ، وبعد "التكوي  املس متر للقضاة"العدل واحلرايت حول ما يسميه ب
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النقاش والتداول وفق ال ليات املعمتدة يف القانون الاسايس والنظام ادلاخيل للنادي ، قرر 

 :اإصدار البيان ال يت

ره الشديد للمامرسات السلبية اليت يسج  املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب استنتا: اوال 

تهنجها وزارة العدل و احلرايت يف تعاطهيا مع موضوع التكوي  املس متر للقضاة ، ابلشلك اذلي 

جيع  مقاربهتا للموضوع تتسم بنوع م  الارجتالية و التحدي ، مف  هجة الحظ اندي قضاة 

 اإىل مس توى التطلعات و املغرب غياب الظروف املالمئة لتوفري تكوي  مس متر للقضاة يرىق

حيقق الهدف املنشود م  مث  هذا النوع التكوينات، خاصة مع غياب برانمج تكوي  واحض و 

جناح  مواك  ملس تجدات املنظومة القانونية، و عدم توفري الوسائ  احملفزة واملساعدة عىل اإ

  التنق  الأهداف املتوخاة م  التكوي  املس متر، و غياب التعويضات اخملصصة للقضاة ع

واملبيت مبناس بة مشاركهتم يف التكوي  املس متر، هذا فضال ع  اإرصار وزارة العدل و احلرايت 

عىل تكريس حتمكها يف جماالت ال تعود الختصاصها أأصال ، و اإصدارها لعدد م  املناشري 

 فرباير 80م ع ق، املؤرخ يف  80املعيبة هبذا اخلصوص، كام هو احلال ابلنس بة للمنشور عدد 

، املوهجة اإىل السادة املسؤولني القضائيني مبختلف احملامك، و املتعلق ابلتكوي  املس متر 8500

للقضاة، و اذلي يعكس املقاربة الارجتالية اليت تهنجها وزارة العدل و احلرايت يف تعاطهيا مع 

خ  هذا املوضوع احلساس، ب  و الأكرث م  ذكل تضم  املنشور املذكور لنصوص قانونية مل تد

م  القانون التنظميي املتعلق ب النظام  05حزي التنفيذ بعد كام هو الشأأن ابلنس بة للامدة 

م  القانون التنظميي املتعلق ابجمللس الاعىل للسلطة القضائية،  00الاسايس للقضاة واملادة 
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ه وهو ما يؤكد حصة التخوفات املعرب عهنا سابقا م  قل  اندي قضاة املغرب، اذلي ما فئت ينل

اإىل خطورة حتمك وزارة العدل و احلرايت يف املشهد القضايئ ابلشلك اذلي يؤثر سلبا عىل 

 .اس تقالل القضاء، ويرضب بشلك ملارش مضامني ادلس تور املغريب

يؤكد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب رفضه لرداءة التعاطي مع موضوع التكوي  : اثنيا

ل  بشأأن مقاطعة أأي تكوي  ترشف عليه وزارة العدل و املس متر للقضاة، و جيدد موقفه املع

احلرايت وفق املقاربة الأحادية املعمتدة م  قللها، ويدعو هبذه املناس بة املعهد العايل للقضاء اإىل 

حتم  مسؤوليته يف هذا اجملال م  خالل وضع خطة واحضة للتكوي  املس متر تضم  توفري 

مع فتح حوار جاد وحضوري مع ممثيل القضاة . ي الظروف املادية و املوضوعية لهذا التكو 

 .ابمجلعيات املهنية واملؤسسات واملسؤولني القضائيني 

ن املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب وم  منطلق املسؤولية امللقاة عىل عاتقه، ووعيا : اثلثا  اإ

، يؤكد حرصه التام منه بأأمهية التكوي  املس متر للقضاة و دوره يف تطوير و جتويد الأداء القضايئ

عىل املسامهة يف بلورة تصورات فعاةل و انجعة لتطوير هذا النوع م  التكوينات، و ذكل يف 

طار مقاربة تشاركية فعاةل وهو يف هذا اخلصوص جيدد مطالبه اليت اطلقها منذ س نة   8508اإ

اجلهوي مع  بشأأن تفعي  نظام التكوي  املس متر ع  بعد و توس يع جمال برانمج التكوي  املس متر

عداد برانمج  توفري املوارد التافية الإجناح هذا النوع م  التكوينات، كام يلح عىل رضورة اإ

بيداغويج متتام  ومندمج ، حيدد الأطر املرشفة عىل التأأطري و الأهداف املتوخاة منه، و 

يثة اإحداث جلنة علمية الختيار الأطر والربامج البيداخوجية، و اعامتد أأسالي  جديدة و حد
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تقوم عىل اكتساب تقنيات التواص ، و رصف تعويضات أ نية للقضاة املشاركني يف برانمج 

قامة،  التكوي  املس متر مع ضامن االإ

وذكل لكه حتت التدبري التام  للمعهد العايل للقضاء اذلي ندعو هبذه املناس بة اجلهات اخملتصة 

عية القضاء املغريب يف ض  اإىل رضورة الارساع يف اخراج قانون جديد خاص به يراعي وض 

 .8500مقتضيات دس تور 

و يف الأخري يدعو املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اكفة أأعضاء النادي اإىل الالتفاف 

طارمه العتيد م  أأج  حتقيق الأهداف املنشودة  .حول اإ

 .عاش اندي قضاة املغرب

 املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب

 

 *.قيف انئ  لوكي  املكل بفاسبيان أأويل حول واقعة تو *

، لتدارس ما  8500-1-0عقد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اجامتعا يوم السبت 

اس تجد عىل الساحة القضائية م  قرار توقيف انئ  وكي  املكل دلى احملمكة الابتدائية بفاس، 

الأسايس والنظام  وبعد تداول أأعضاء املكت  يف املوضوع وفق ال ليات املعمتدة يف القانون

ادلاخيل للنادي، و بناء عىل املعطيات املتوص  هبا م  املكت  اجلهوي بفاس حول الواقعة اليت 

  :مجعها م  عدة مصادر مهنا اس امتعه لالس تاذ املعين ابالمر ، قرر اإصدار البيان التايل

مع املشهد  اإن اندي قضاة املغرب و م  منطلق حرصه التام عىل املصداقية يف التعاطي : 1
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القضايئ، و أأمام ما ينرش يف وسائ  الاعالم م  وقائع برواية احادية حلدث توقيف النائ  

املعين ابلأمر، م  خالل ترسي  و تسويق عدد م  املغالطات بشأأن ظروف و مالبسات 

هذه الواقعة اليت خيىش النادي ان تكون قد اس تغلت لتحقيق اهداف معينة ، و تنويرا للرأأي 

  : حول هذه الظروف و املالبسات يوحض ما ييلالعام 

نه يف هناية الاس بوع املايض و بعد أأن اكن النائ  املعين ابلأمر يف انتظار أأفراد م  أأرسته  اإ

يقاف  بنته اليت أأخربته بواقعة اإ خارج مركز التسوق مرجان مبدينة فاس، تلقى متاملة هاتفية م  اإ

بنه القارص م  قل  حرس املركز، حيث و بع د انتقاهل اإىل عني املتان وجد زوجته مغمى علهيا اإ

يقاف م  قل  حرس املركز بعد أأن مت االإعتداء عليه بعةل رسقة شاح   بنه القارص ره  االإ و اإ

لكرتوين، مع التاكيد م  طرف الاس تاذ املعين ان الطف  القارص امنا جاء ابلشاح  المه  هجاز اإ

عرفة الطف  ابلأنظمة اجلاري هبا العم  اليت خرجت م  ش باك الاداء قصد أأدائه لعدم م

ثر ذكل ربط االتصال بوكي  املكل دلى احملمكة الابتدائية بفاس  ابلسوق املذكور، و أأنه عىل اإ

الإطالعه عىل الأمر، حيث أأمر الأخري ابنتقال عنارص م  الرشطة اإىل عني املتان، حيث مت 

قر الرشطة بنفس املدينة قصد اإجراء نق  زوجة النائ  املعين اإىل املستشفى، والانتقال اإىل م

حبث يف املوضوع وفق املساطر املقررة قانوان، دون وضع أأي خشص ره  احلراسة النظرية 

ابملعىن القانوين ، ودون اإصدار لأي تعلاميت م  قل  النائ  املعين خبصوص الواقعة، خالفا ملا 

قدام الن ائ  املعين عىل اإصدار مت تسويقه و ترسيبه م  معطيات لوسائ  االإعالم حول اإ

تعلاميت بوضع ثالث أأشخاص ره  احلراسة النظرية، و احلال أأن النائ  املعين مل يصدر أأي 
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ثر هذه الواقعة مت الاس امتع  تعلاميت للرشطة لكونه مل يك  معنيا ابملداومة اصال ، و أأنه عىل اإ

برسعة تثري أأكرث م  اإىل النائ  املعين و اختاذ قرار توقيفه ع  العم  و حرمانه م  الأجر 

يقاف اذلي  عالمة اس تفهام، خاصة و أأن الواقعة عىل حالها ال تشلك اإخالال  انيا يس توج  االإ

لهيا اإىل يف حال ارتتاب اإخالل  اين خطري لكون الامر يتعلق  يعترب وس يةل اس تثنائية ال يلجأأ اإ

ني وقائع احلادثة حبادث خارج الوظيفة أأوال فضال ع  الانعدام التام للتناس  واملالءمة ب

ابلشلك املذكور وقرار التوقيف املتخذ هبذه الرسعة وما هل م  أ اثر اجامتعية و انية عىل وضعية 

املعين ابلأمر مع التذكري بتلكئ وتباطئ وزارة العدل ومصاحلها يف القيام بأأي اجراء عندما 

  .يتعلق الامر ابالعتداءات اليت يتعرض لها القضاة أأثناء معلهم

اإن املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب و انطالقا م  املعطيات املتوص  هبا قرر :  اثنيا

نتقال اإىل مدينة فاس و عقد اجامتع بعني املتان يوم امجلعة  ، لزايدة مجع 0/1/8500االإ

ابنه، وقل  ذكل يقرر ما ييل   : املعطيات واختاذ املوقف املناس  اذلي سيمت االإعالن عنه يف اإ

يقاف مراسةل  1-  وزير العدل الإعطاء التوضيحات الالزمة حول ظروف و حيثيات قرار االإ

 .اذلي ال يتناس  و وقائع هذا احلادث

يدعو م  الان اإىل اعادة فتح حتقيق شام  يف القضية واعالم الرأأي العام بنتاجئه ، وم  مت 2- 

  .تطبيق القانون يف مواهجة أأي خرق حممت  للقانون م  طرف أأي اكن

ة مجيع امجلعيات املهنية الجامتع مشرتك الختاذ موقف م  القضية ، قصد حتم  امجليع دعو 3- 

 .مسؤوليته يف هذا الباب
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يدعو املكت  التنفيذي اكفة القضاة اإىل التعبئة لتفعي  القرارات اليت س يفرزها اإجامتع يوم  : 3

  ..بفاس أأو قل  ذكل أأن دعت الرضورة 0/1/8500امجلعة 

 .غربعاش اندي قضاة امل

  0/1/8500بالغ املكت  التنفيذي الصادر بتارخي 

، لتدارس 8500-1-0عقد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اجامتعا اس تثنائيا يوم امخليس 

املس تجدات اليت مهت الساحة القضائية، و عىل رأأسها تنصي  صاح  اجلالةل املكل محمد 

لقضاء، وبعد تداول أأعضاء املكت  وفق السادس للمؤسسات ادلس تورية اليت لها ارتباط اب

 : ال ليات املعمتدة يف القانون الأسايس والنظام ادلاخيل للنادي، تقرر اإصدار البالغ التايل

يتقدم املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب ابلهتنئة لتافة أأعضاء اجمللس الأعىل للسلطة  - 1

عدل واحلرايت اجلديد ، مع خالص ممتنياته هلم القضائية املعينني واملنتخبني وكذا للس يد وزير ال

ابلتوفيق و السداد يف تدبري مرفق العداةل لك حبس  اختصاصه، مبا خيدم الصاحل العام 

 . وتطلعات صاح  اجلالةل املكل محمد السادس والشع  املغريب قاطبة

املبادرات  يؤكد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اس تعداده التام للمسامهة يف لك - 2

االإجيابية الهادفة اإىل توطيد دعامئ السلطة القضائية املس تقةل ابعتبارها لبنة م  لبنات دوةل احلق 

 . و القانون

مراعاة منه لهذا الس ياق، وكذا للتطورات اليت شهدهتا قضية الأس تاذ أأيت الرسغيين، و  - 3

ره القايض بوقف أأجر الأس تاذ املمتثةل يف عدول الس يد وزير العدل و احلرايت السابق ع  قرا
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بقاء عىل قرار توقيفه ع  العم ، فقد قرر املكت  التنفيذي لنادي قضاة  املعين ابلأمر، مع االإ

مبدينة فاس، اإىل  0/1/8500املغرب تأأجي  االإجامتع اذلي اكن م  املقرر عقده يوم امجلعة 

قيف املذكور، و دعوته اإىل اترخي س يحدد الحقا، مع تأأكيده جمددا عىل عدم مرشوعية قرار التو 

 .تصحيحه حتقيقا للمرشوعية

و يف الأخري يدعو املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اكفة أأعضاء النادي اإىل الالتفاف 

طارمه العتيد م  أأج  حتقيق الأهداف املسطرة يف القانون الاسايس للنادي والاسهام  حول اإ

القضائية وفق املبادئ املنصوص علهيا يف  اإىل جان  املؤسسات والفاعلني يف بناء السلطة

 . 8500دس تور 

 عاش اندي قضاة املغرب

 املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب

 .بيان املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب

، تدارس  8500-1-89عقد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اجامتعه العادي يوم السبت 

  يف مصمي اختصاصاته، و بعد املداوةل بني أأعضائه و املصادقة خالهل عددا م  النقط اليت تدخ

 :عىل جدول الأشغال، قرر اإصدار البيان ال يت

 :خبصوص مواكبة وضعية اش تغال اجمللس الأعىل للسلطة القضائية )1
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يسج  اندي قضاة املغرب مالحظته بشأأن الانطالقة املتعرثة للمجلس الأعىل للسلطة القضائية 

 : م  خالل عدد م  املؤرشات، أأمهها ما ييلو اليت جتلت 

عدم توفري مقر الئق للمجلس الأعىل للسلطة، ابلشلك اذلي يتناس  و متانة هذه املؤسسة  -

 .ادلس تورية اليت يرأأسها صاح  اجلالةل

ضعف الوسائ  اللوجستيكية الالزمة لضامن اش تغال جيد للمجلس الأعىل للسلطة القضائية،  -

 . تعلق بتوفري املوارد املادية و البرشية لتيسري مع  اجمللسخاصة يف الشق امل 

عدم بلورة الاس تقالل املايل للمجلس عىل أأرض الواقع م  خالل مرشوع قانون املالية لس نة  -

8500. 

بدون  8500-50-58و 8500-51-81عقد اجامتعني للمجلس الأعىل للسلطة القضائية بتارخي  -

م  القانون  00ف الرئيس املنتدب وفقا لأحتام املادة نرش مقرتح جدول الاعامل م  طر 

 . التنظميي للمجلس

و انطالقا م  اكفة ما ذكر جيدد اندي قضاة املغرب مطالبته بتوفري مقر الئق للمجلس الأعىل 

عداد مرشوع املزيانية الس نوية للمجلس وفقا  للسلطة القضائية، كام يطال  ابالرساع يف اإ

قانون التنظميي للمجلس م  أأج  عرضه مض  مش متالت قانون املالية م  ال 00لأحتام املادة 

للس نة اجلارية م  طرف احلكومة ملناقش ته أأمام الربملان ، مع احلرص عىل تغطية مجيع 

الاحتياجات املالية للمجلس م  اج  القيام مبهامه عىل أأحس  وجه، كام جيدد دعوته لوزارة 
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حاةل مجي ع الواثئق و املستندات املتعلقة ابلقضاة اإىل اجمللس الأعىل العدل و احلرايت ابالإرساع ابإ

م  القانون التنظميي بكون الأعضاء املعينني  08للسلطة القضائية، و يعترب أأن ما تضمنته املادة 

و املنتخبني يتقاضون تعويضا ع  املهام يساوي عىل الأق  التعويض النيايب ، يقتيض مراعاة 

تبني يف ادلرجة الاس تثنائية، و اذلي ل  يضم  هلم هذا التعويض وضعية القضاة الأعضاء املر 

أأية اإضافة تذكر ، و أأن الأمر يتطل  اعامتد تعويض يتناس  و جحم املهام املنوطة بأأعضاء 

عداد مرشوع النظام  اجمللس و الاس تقالل املايل لهذا الأخري، كام يطال  ابالإرساع يف اإ

اإحلاق العدد التايف م  املوظفني به، مع ضامن مجيع الأسايس ملوظفي اجمللس، و العم  عىل 

الوسائ  املعلوماتية و اللوجستيكية لقيامه ابدواره، كام يطال  ابلسهر عىل احرتام الأج  احملدد 

عداد النظام ادلاخيل داخ  اج  ثالثة أأشهر م  اترخي تنصي  اجمللس وفقا  للمجلس قصد اإ

لمجلس ، حىت يتأأ ى هل البت يف الوضعيات الفردية م  القانون التنظميي ل 19الحامك املادة 

اجملمدة للعديد م  القضاة وفق النظام ادلاخيل ادلس توري، والعم  عىل اإرشاك ابيق امجلعيات 

حداث موقع رمسي  املهنية انتصارا لروح ادلس تور ، كام يويص اندي قضاة املغرب ابالإرساع ابإ

ص  اجلاد مع القضاة و فق مقاربة جديدة تقوم للمجلس الأعىل للسلطة القضائية م  اج  التوا

 .عىل الرفع م  شفافية معهل

 :عىل مس توى مواكبة التطورات اخلاصة بقضييت طنجة و مكناس ) 2

ان املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب بقدر اعزتازه ابلعالقة اليت جي  ان تسود بني 

زات و الاحنرافات اخلطرية مكوانت ارسة العداةل ، فانه يسج  بلك اسف بعض التجاو 
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املرتبطة مبجال الاخالقيات و السلوكيات ، و اليت تتفجر بشلك دامئ خالل مراح  

 . الاس تحقاق املهين النتخاب الهيئات املمثةل للمحامني

و ان املكت  التنفيذي يعترب ان مث  هذه السلوكيات اليت تصدر ع  بعض احملامني ، هبدف 

مالهئم خالل الانتخاابت املهنية ، ال ميك  بأأي حال م  الأحوال احلصول عىل تأأييد و دمع ز 

القلول هبا ، لأهنا بلك بساطة تتناىف و أأخالقيات  انة ادلفاع و أأعرافها و تقاليدها ،فضال ع  

أأن هذه السلوكيات تأأيت وبشلك غري  يف وقت تؤسس فيه السلطة القضائية بتنصي  اجمللس 

 . اس تقالل النيابة العامةالأعىل للسلطة القضائية وأأفق 

وصةل مبا ذكر م  كرثة الاساءات للقضاء يف الاس بوعني الاخريي  م  طرف بعض احملامني 

افراد وهيئات ، فاإن املكت  التنفيذي يعترب أأن ما تضمنته تدوينة الأس تاذ عبد الصمد 

توجيه  الادرييس يف وسائ  التواص  الاجامتعي ومت نرشها يف وسائ  الاعالم الوطنية م 

اهتامات خطرية للنيابة العامة مبكناس وحتم  اساءة بليغة مجليع القضاة ولقضاة النيابة العامة 

ابحملمكة الابتدائية مبكناس عىل وجه اخلصوص والاخطر م  ذكل اهنا تزيد م  زعزعة ثقة 

املتقاضني يف السلطة القضائية و القضاة ، وذلكل يطال  النادي اجمللس الاعىل للسلطة 

القضائية بفتح حتقيق شفاف و نزيه للوقوف عىل حيثيات ما جاء يف التدوينة املذكورة ، و 

اخلار الرأأي العام مبضمون هذه الاحباث و كذا هيئة احملامني مبكناس الختاذ املتعني عىل ضوء 

 . ما ذكر مع ترتي  النتاجئ القانونية ع  نتاجئ الاحباث يف مجيع الاحوال

يشري اإىل ان الاخنراط يف مسلس  اصالح منظومة العداةل يتطل  و املكت  التنفيذي 
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مسامهة امجليع يف حماربة الفساد داخ  اجملال اذلي يمت الاش تغال فيه ، و ذكل عرب الوسائ  و 

القنوات املتاحة قانوان بدل اعامتد اسلوب التشهري و الاشاعات املغرضة دون تقدمي ادةل للرأأي 

 . العام و املؤسسات الرمسية

كام انه و لالسف الشديد ، ففي الوقت اذلي اكن فيه اندي قضاة املغرب ينتظر دورا اجيابيا 

لهيئة احملامني لوقف مث  هذه الاساءات غري احملسوبة ، فقد تفاجأأ امجليع ابصدار هيئة احملامني 

 يتبىن بشلك مضين ما جاء يف تدوينة الاس تاذ الادرييس 8500-1-80مبكناس لكتاب بتارخي 

الفساد اذلي يعرتي املامرسة القضائية م  طرف بعض الفاعلني يف هجاز " ، وذكل بذكره لواقع

 ." النيابة العامة

و لهذا السب  فان املكت  التنفيذي يدعو بشلك مسؤول و جدي هيئة احملامني مبكناس وم  

لتكوي  وختليق  انة خاللها مجعية هيئات احملامني ابملغرب للقيام بدورهام القانوين يف التأأطري وا

احملاماة والتعريف بأأعراف املهنة و تقاليدها ، فضال ع  تأأدي  اخملالفني وفق قواعد املهنة 

و العم  عىل تقدمي مجيع االثبااتت املؤيدة . احملددة يف النظام ادلاخيل و القانون املنظم لها

ات اخملول لها قانوان سلطة لالدعاءات بوجود ش هبة الفساد و الاحنراف املهين ايامن وجد ، للجه

 . و صالحية ملارشة الاحباث و التحقيقات بشأأهنا طبقا للقانون

ويف نفس الس ياق يدي  النادي بأأشد العبارات قيام بعض احملامني ابحملمكة الابتدائية بطنجة م  

 ترديد شعارات مسيئة للقضاء وعرقةل للعم  القضايئ داخ  فضاء احملمكة وقيام البعض ابلهتجم

عىل متات  القضاة ، ويعترب ان ما مت القيام به ال ميت بصةل حبامية احملامني خالل قيا ام مبها ام 
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 . ، ب  يدخ  مض  خانة املس اخلطري مببدأأ مساواة املواطنني امام القانون والقضاء

أأداء ان حماوةل بعض احملامني فرض امتياز هلم او لفئة مهنم بسب  نزاعات و قضااي ال عالقة لها ب

 اا ام ، يشلك تعداي عىل حقوق ابيق املواطنني و يعطي الانطباع بعدم قدرة السلطة القضائية 

عىل ضامن حقوق و حرايت املواطنني ، و هو الأمر اذلي ال ميك  للقضاة القلول به انتصارا 

 .لروح ادلس تور و امانة حامية لك املواطنني وفق قواعد العدل و الانصاف و الضمري املسؤول

واعتبارا ملا ذكر اعاله ، فاإن اندي قضاة املغرب ومع دعوته مجيع القضاة كأفراد اإىل عدم 

الانس ياق وراء هذه الاس تفزازات املتكررة والتحيل بأأخالقيات القضائية وتطبيق القانون 

نه يؤكد كجمعية  بشلك صارم حامية حلقوق الافراد وامجلاعات دون اية اعتبارات كيفام اكنت ، فاإ

اس متراره يف س ياسة جتاه  هذه الاهاانت املكررة امياان منه بوجود قضااي ميك  الاش تغال  عدم

علهيا أأمه م  هذه احلراكت القصرية النظر ، وأأنه جيد نفسه مضطرا للقيام بدوره كجمعية  انية 

يف حامية كرامة القضاء والقضاة م  خالل سلوك اشتال احتجاجية مرشوعة مامل تقم مجيع 

الرمسية اخملتصة بدورها يف هذا اجلان  ويف اقرب ال جال، كام حيتفظ حبق سلوك اجلهات 

 . الاجراءات القانونية يف مجيع الاساءات املوثقة ابلطرق اليت يراها مناس بة

 :عىل مس توى وضعية التكوي  املس متر للقضاة ) 3

س متر للقضاة مبا جيدد اندي قضاة املغرب موقفه املعل  بشأأن وضعية التكوي  و التكوي  امل 

يطبعه م  سلبيات خاصة عىل مس توى غياب خطة واحضة للتكوي  املس متر تضم  توفري 

الظروف املادية و املوضوعية لهذا التكوي ، و أأنه يف الوقت اذلي اكن م  املفروض جتاوز 
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طار مقاربة تشاركية، فوجئ اندي قضاة املغرب بأأخلار حول ربط بعض  هذه السلبيات يف اإ

ني القضائيني يف ملادرات فردية مهنم ملوضوع التنقيط مبوضوع املشاركة يف ادلورات املسؤول

التكوينية، و هو م  هذا املنطلق يؤكد عىل رفضه التام لهذه املبادرات الفردية اخملالفة لأحتام 

 .النظام الاسايس للقضاة ، و اس تعداده الختاذ ما يلزم لضامن احلقوق املرشوعة للقضاة

س توى تتلع مشاريع القوانني املعروضة عىل أأنظار الربملان، وكذا النظام ادلاخيل عىل م  ( 4

 :للمجلس الأعىل للسلطة القضائية

اإن اندي قضاة املغرب وم  منطلق املسؤولية امللقاة عىل عاتقه، ووعيا منه بأأمهية ادلور اذلي 

تام عىل املسامهة يف بلورة تلعبه امجلعيات املهنية للقضاة بصفهتا قوة اقرتاحية، يؤكد حرصه ال 

طار مقاربة تشاركية فعاةل،  تصورات فعاةل و انجعة لتطوير هذا الرتسانة الترشيعية، و ذكل يف اإ

و هو لهذه الغاية قرر تلكيف جلنة الشؤون القانونية للجمعية بوضع تصورات حول مشاريع 

الأعىل للسلطة القضائية و  القوانني املعروضة عىل الربملان و كذا حول النظام ادلاخيل للمجلس

كذا مدونة السلوك القضايئ، يف أأفق رفع مقرتحات امجلعية بشأأهنا اإىل الهيئات اخملتصة ونرشها 

 . للرأأي العام

و يف الأخري يدعو املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اكفة أأعضاء النادي اإىل الالتفاف 

طارمه العتيد م  أأج  حتقيق الأهداف املنشودة  .حول اإ

 .عاش اندي قضاة املغرب
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 املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب

 . بيان املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب

، تدارس 8500ماي 81عقد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اجامتعه العادي يوم الأربعاء 

جدات اليت خالهل عددا م  النقط اليت تدخ  يف مصمي اختصاصاته، و عىل رأأسها مواكبة املس ت

عرفهتا الساحة الترشيعية ببالدان، و املرتبطة أأساسا مبضامني مرشوع قانون املالية لس نة 

مكرر م  مرشوع القانون املذكور، و بعد املداوةل بني  2، مبا يف ذكل مقتضيات املادة 8500

  : أأعضائه، قرر اإصدار البيان ال يت

تكريس أأهداف هذه امجلعية احملددة يف  اإن اندي قضاة املغرب و م  منطلق حرصه التام عىل

املادة الرابعة م  قانونه الأسايس، و عىل رأأسها هدف ادلفاع ع  الضامانت الأساس ية حلقوق و 

ميانه العميق بأأمهية  حرايت املواطنني و ادلفاع ع  اس تقالل السلطة القضائية، و م  منطلق اإ

احملوري يف توطيد ملدأأ العدل و مؤسسة تنفيذ الأحتام و املقررات القضائية، و دورها 

االإنصاف اذلي يشلك ركزية م  راكئز دوةل احلق و القانون، يؤكد للرأأي العام عىل أأن ما 

م   8500لس نة  00.00تضمنته مقتضيات املادة الثامنة مكرر م  مرشوع قانون املالية رمق 

الرتابية ع  طريق احلجز، منع لتنفيذ الأحتام القضائية الصادرة يف مواهجة ادلوةل و امجلاعات 

ذ م  هجة تعترب مضامني  يشلك مسا واحضا مببدأأ فص  السلط املنصوص عليه دس توراي، اإ

فراغ الأحتام و املقررات القضائية الصادرة يف مواهجة ادلوةل و  هذه املادة أ لية خطرية الإ

لزاميهتا، و ذكل خالفا لأحتام ادلس تور امل غريب اجلديد اذلي امجلاعات الرتابية م  حمتواها و اإ
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الأحتام الهنائية الصادرة ع  " عىل أأن  080نص و بشلك رصحي يف الفقرة الأوىل م  املادة 

  ، دون متيزي بني أأطرافها،"القضاء ملزمة للجميع

اإن اندي قضاة املغرب و يف الوقت اذلي اكن ينتظر فيه م  اجلهات املعنية، وضع أ ليات قانونية 

لتنفيذ و جتاوز مشلك رفض االإدارة لتنفيذ الأحتام القضائية الصادرة قادرة عىل تيسري معلية ا

صدار مقتضيات املادة  مكرر م  مرشوع قانون املالية املذكور، يف  2يف مواهجهتا، تفاجأأ ابإ

خمالفة رصحية لأحتام ادلس تور املغريب و كذا للتوجهيات امللكية السامية، اليت ما فيتء صاح  

عىل رضورة و أأمهية تنفيذ املقررات القضائية وجراين مفعولها عىل م   اجلالةل يؤكد م  خاللها

 .يعنهيم الأمر، مبا يف ذكل االإدارة

ال م   اإن اندي قضاة املغرب ليؤكد عىل أأن بناء راكئز دوةل احلق و القانون ال ميك  أأن يُتصور اإ

و م  هذا املنطلق خالل أأحتام قضائية عادةل و منصفة و قابةل للتنفيذ يف مواهجة امجليع، وه

مكرر م  قانون املالية  2يلفت انتلاه اجلهات املعنية مبسأأةل الترشيع اإىل خطورة مقتضيات املادة 

عادة النظر يف هذا املقتىض اذلي يشلك تراجعا واحضا ع  املكتس بات  املذكور، و يدعو اإىل اإ

ا ابخليار اجملمتعي يف احلقوقية ادلس تورية و خمالفة رصحية للتوجهيات امللكية السامية، و مس

 . السري حنو بناء مقومات دوةل احلق و القانون

عطاء القدوة يف تنفيذ  و يف الأخري يدعو املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب االإدارة اإىل اإ

 .املقررات القضائية و احرتام مقتضياهتا
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  عاش اندي قضاة املغرب

 املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب

 م  املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب بيان توضيحي

عالقة مبا نرشته بعض وسائ  الاعالم الوطنية م  جرائد ورقية ومواقع الكرتونية، مهنا موقع 

، عىل خلفية اعتقال أأحد املواطنني املعروف ابمس 8500-50-81هسربيس الاخلاري بتارخي 

بة لنادي قضاة املغرب ، فاإن الكرطويم مراد ، وحماولهتا ربط ذكل الاعتقال بشتاية منسو 

املكت  التنفيذي للنادي وبعد التداول بني اعضائه يوحض للرأأي العام الوطين ولتافة منخرطيه 

 : ما ييل

اإن متثي  اندي قضاة املغرب امام احملامك واختاذ اكفة الاجراءات القانونية أأما اا وأأمام ابيق : أأوال

منا يه  امة ميكل صالحياهتا رئ  م  القانون  18يس النادي وحدة وفقا لنص املادة الادارات اإ

حتدد اختصاصات رئيس النادي أأو انئبه عند :" الاسايس للنادي اليت تنص عىل ما ييل 

 :الاقتضاء، يف املهام التالية

(....) 

 ."ـ متثي  النادي أأمام احملامك و خمتلف الهيئات و مجيع اجلهات اخلارجية؛

  التنفيذي لنادي قضاة املغرب ، ان النادي هبذه الصفة مل يتقدم وبناء عليه يؤكد املكت: اثنيا

 . بأأي شتاية ضد املواط  املعتق  لأية هجة قضائية
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يعل  املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب أأنه قرر يف اجامتع سابق هل فتح حبث داخيل :اثلثا

 .يف هذه القضية ومعاجلهتا وفق أأنظمته ادلاخلية املعمول هبا

 .   الاخلاروبه وج

  والسالم

 املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب

 

 8500يوليوز 0املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب يوم السبت  بيان

، تدارس 8500يوليوز 0عقد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب اجامتعه العادي يوم السبت 

ملصادقة عىل جدول الاعامل خالهل عددا م  النقط اليت تدخ  يف مصمي اختصاصاته، وبعد ا

واملداوةل يف اكفة نقاطه بعد مناقش هتا بني أأعضاء املكت  وفقا ال ليات ادلميقراطية للتس يري ، 

  : قرر اإصدار البيان ال يت

 :خبصوص مواكبة أأشغال اجمللس الأعىل للسلطة القضائية ( 1

ذ يمث  ملادرة اجمللس الأعىل للسلطة القضائ  ية املمتثةل يف اإحداث جلنة اإن اندي قضاة املغرب اإ

خاصة للسهر عىل معلية اختيار قضاة التوثيق ابلقنصليات املغربية ابخلارج وفق املسطرة املتبعة 

ذ يشدد عىل رضورة اعامتد نفس ال لية بشأأن اختيار  م  قل  اللجنة اخملتصة ابجمللس، و اإ

قرتحني للقيام مبهام املسؤولية القضاة يف عدد م  املسؤوليات ، كام هو الشأأن ابلنس بة للقضاة امل

داخ  مؤسسة اجمللس الاعىل للسلطة القضائية دون اس تثناء ومهنا منصيب الأمني العام 
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للمجلس و املفتش العام للشؤون القضائية، فانه يؤكد جمددا عىل رضورة جتاوز بعض 

يف معهل، وهو السلبيات اليت تطبع بداية مع  اجمللس مبا يكف  حتقيق أأكرب قدر م  الشفافية 

م  هذا املنطلق جيدد مطالبته برضورة االإعالن املس بق ع  اجامتعات اجمللس و ع  جدول 

الأشغال اخلاص به، وع  النتاجئ املرتتبة ع  لك اجامتع و املعايري املعمتدة بشأأهنا، كام يشدد 

م الشأأن عىل رضورة اعامتد اجمللس للمقاربة التشاركية يف تدبري عدد م  املواضيع اليت هت

عداد اجمللس ملرشوع نظام داخيل لعمهل، دون االإعالن عنه و دون  القضايئ، خاصة يف ظ  اإ

اتحة الفرصة الطالع امجلعيات املهنية واكفة القضاة عىل النسخة الهنائية للنظام ادلاخيل قل   اإ

التشاركية احالهتا عىل احملمكة ادلس تورية ، وهو ما يعترب مؤرشا عىل استلعاد اجمللس للمقاربة 

 . يف معهل

  :خبصوص اجلان  الاجامتعي للقضاة ( 2

يسج  اندي قضاة املغرب استيائه التام م  طريقة تعاطي اجلهات املعنية مع موضوع التغطية 

الصحية للقضاة، خاصة يف ظ  تردي الوضع الصحي للقضاة نتيجة ظروف العم  وهشاشة 

مأ يس اجامتعية للقضاة و عائالهتم، وقد نبه نظام التغطية الصحية، مع ما يرتت  ع  ذكل م  

اندي قضاة املغرب غري ما مرة اإىل رضورة معاجلة هذه الوضعية م  الناحيتني القانونية واالإدارية 

واملادية بشلك يضم  تكف  ادلوةل ابلعالج التام  للقضاة، وذكل ملعاجلة الظاهرة م  جذورها 

ؤسسة الأعامل الاجامتعية ع  اإجياد حلول لهذا وتفادي جعز نظام التغطية الصحية احلايل وم

جيابيا م  قل  اجلهات املعنية  .املشلك املتفامق يف مصت ، و هو الأمر اذلي مل يلق تفاعال اإ
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وأأمام هذه الوضعية قرر املكت  التنفيذي اعداد تقرير شام  ابلوضع الصحي للقضاة وعرضه يف 

ومطالبة اجلهات املعنية بوضع حد لهذه املعاانة  لقاء مفتوح مع اكفة القاضيات القضاة للمناقشة

 .املتفامقة

يف  01/05/8500ولهذا الغرض يدعو املكت  اكفة قضاة اململكة اإىل احلضور بكثافة يوم 

اجللسة العامة الافتتاحية للمجلس اجمللس الوطين اليت يدعو لها املكت  ، ابملعهد العايل 

اخلاصة هبذا املوضوع، و اليت تتضم  توثيقا  للقضاء، حيث سيمت عرض املذكرة املطلبية

للحاالت املأأساوية املعنية ابملرض منذ تأأسيس النادي اإىل ال ن مع عرض اقرتاحات وتوصيات 

  .حمددة للعم  عىل جتاوزها

م  هجة أأخرى فاإن اندي قضاة املغرب وم  منطلق املسؤولية امللقاة عىل عاتقه، ووعيا منه 

امجلعيات املهنية للقضاة بصفهتا قوة اقرتاحية، يؤكد عىل رضورة اعامتد  بأأمهية ادلور اذلي تلعبه

اجلهات املعنية للمقاربة التشاركية يف وضع التصورات اخلاصة ابلتعويضات املنصوص علهيا قانوان 

لفائدة القضاة اذلي  يزاولون  ااما اضافية ، مع ضامن اس تفادة اكفة القضاة م  تعويضات دورية 

خراج املراس مي والقرارات املؤطرة لهذه م  مداخي  ا حلساب اخلاص ابحملامك ورضورة الارساع ابإ

ولهذه الغاية قرر اندي قضاة املغرب متاتبة الس يد الرئيس . التعويضات اىل حزي الوجود

املنتدب للمجلس الاعىل للسلطة القضائية والس يد وزير العدل مع طل  لقاء ملناقشة املوضوع 

  .يف اقرب وقت ممك 

املتعلق ابختصاصات رئاسة النيابة العامة و قواعد  00.00خبصوص مرشوع القانون رمق ( 3
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 .تنظميها

طار قانوين ينظم مع  مؤسسة رئاسة النيابة  ذ يس تبرش خريا بوضع اإ اإن اندي قضاة املغرب اإ

العامة، اليت لطاملا اكن س باقا اإىل املطالبة بتأأسيس هيالكها وفق نظام قانوين يضم  

ال أأنه يسج  يف نفس الوقت مالحظاته بشأأن هذا القانون اذلي جاء بشلك اس تقال ليهتا، اإ

رسيع و مقتض ، ال يتناس  و جحم اجلهاز املراد تنظميه م  هجة، كام تضم  عددا م  

املقتضيات غري القانونية اليت قد تتحول اإىل أ ليات لنسف اس تقاللية مؤسسة النيابة العامة، اإذ 

عادة النظر يف عدد م  املقتضيات اليت تضمهنا املرشوع رمق يؤكد هبذا اخلصوص ع ىل رضورة اإ

، وقد قرر املكت  التنفيذي يف هذا االإطار وضع مذكرة تفصيلية بشأأن أأمه املقرتحات 00.00

املرتبطة هبذا املرشوع، و رفعها اإىل الس يد الرئيس املنتدب والس يد الوكي  العام ورئييس 

ان م  النادي برضورة اخراج قانون للنيابة العامة يعزز شفافية وجناعة الربملان ووزير العدل، اميا

معلها وفق ادلس تور والارادة امللكية املعرب عهنا يف ظهري تعيني الس يد الوكي  العام حملمكة 

  .8500ابري 0النقض بتارخي 

 :خبصوص اجلان  التنظميي ( 4

ية اليت لها عالقة ابلشان ادلاخيل قرر املكت  التنفيذي اختاد مجموعة م  اخلطوات التنظمي 

للنادي وخاصة مهنا تعدي  النظام ادلاخيل بشأأن ضبط الواحئ املنخرطني ابلنادي ووضع اليات 

لتنس يق مع  النادي وطنيا وهجواي، والاحتتام اىل القانون الأسايس و النظام ادلاخيل 

  .مع قضااي التس يري ادلاخليةللجمعية املهنية لنادي قضاة املغرب ومصلحته العيا يف التعاطي 
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  .وس تكون هذه املس تجدات التنظميية موضوع اخلار داخيل الحق

قرر مراسةل ادارة املؤسسة احملمدية لالعامل الاجامتعية بشان حق القضاة يف الاس تفاذة (5

 . واحلصول عىل اقامة مبراكز الاصطياف ببعض املناطق

ضاة املغرب اكفة أأعضاء النادي اإىل الالتفاف و يف الأخري يدعو املكت  التنفيذي لنادي ق

طارمه العتيد م  أأج  حتقيق الأهداف املنشودة  .حول اإ

 عاش اندي قضاة املغرب

 ياملكت  التنفيذ

  .8502-50-50اخلار بشان ترتيلات امجلع العام العادي لنادي قضاة املغرب يوم 

غرب وقرار املكت  التنفيذي يف بناء عىل القانون الاسايس والنظام ادلاخيل لنادي قضاة امل

-50-50حتديد اترخي انعقاد امجلع العام العادي يف يوم  8502-58-05اجامتعه املنعقد بتارخي 

يف احرتام اتم ملواعيد النعقاد امجلوع العادية للنادي ، قصد متكني املنخرطني م  ممارسة  8502

ودميقراطية وقصد متكني م  يرى يف حقهم ادلوري يف اختيار اهجزة مجعيهتم املهنية بلك حرية 

نفسه م  اخملرطني القدرة التطوعية عىل الاسهام يف تس يري امجلعية ، لتكريس ممارسة فضىل 

جتع  م  العم  امجلعوي للقضاة منوذجا يف املامرسة ادلميقراطية اختيارا وتس يريا ، وامياان م  

نه يعل  ع  اختاذ  8502ماي  50املكت  التنفيذي برضورة التعبئة اجليدة الجناح حمطة  ، فاإ

  : للرتتيلات االتية قصد مرور امجلع يف احس  الأحوال

يعل  نرش الحئة اولية بأأسامء املنخرطني يف النادي ، بناء عىل الالحئة املعمتدة يف امجلع : أأوال
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-80، ويقرر فتح اج  يبتدئ م  اترخي  8500-50-05العام الاس تثنايئ الاخري املنعقد بتارخي 

قصد متكني رؤساء املتات  اجلهوية او اكفة املنخرطني او م   8502-51-00اإىل  50-8502

يرغ  يف الاخنراط بشلك ملارش م  طل  الاضافة اإىل الالحئة او التصحيح أأو أأي تعدي  

  .أ خر

سوف تقوم الكتابة العامة للنادي وفقا ملا يقتضيه القانون م  توجيه مراسةل لرؤساء : اثنيا 

  اجلهوية ولك املنخرطني هتم حتيني الحئة املنخرطني وموفاة املكت  بلك الانشطة املتات

اإىل  8502-50-80اجلهوية قصد اضافهتا للتقرير الاديب للنادي ، يف اج  يبتدئ م  اترخي 

00-51-8502. 

ت  سوف تقوم أأمانة مالية النادي وفقا ملا يقتضيه القانون م  توجيه مراسةل لرؤساء املتا: اثلثا 

اجلهوية ولك املنخرطني هتم الاشرتااكت الس نوية للأعضاء املنخرطني و اعداد تقرير مفص  

 .8502-51-00اإىل 8502-50-80حول مالية املتات  اجلهوية، يف اج  يبتدئ م  اترخي 

يعل  املكت  التنفيذي أأنه قرر ادخال تعديلني عىل النظام ادلاخيل يف اجامتعه اذلي : رابعا 

ار هبا يف بيان سابق ، س يعل  عهنا الحقا هتم تنظمي معلية امجلع ملروره يف احس  س بق الاخل

  .الظروف

سوف يعل  يف حينه ع  لك الرتتيلات اللوجس تكية املتخذة لنجاح امجلع العام ، ومهنا : رابعا 

الشعار اذلي سوف يمت اعامتده ، مع انفتاح املكت  عىل لك اقرتاحات املتات  اجلهوية 

اء هتم الاعداد اجليد للجمع العام، وسوف يعل  خبصوص الشعار فتح مسابقة امام والاعض



261 
 

كام سيمت . )اكفة املنخرطني الختيار احس  شعار يتوج جبائزة رمزية مل  وقع عليه الاختيار

 (الاعالن ع  جدول امجلع العام الحقا

البناءة الجناح هذه يدعو الاهجزة واكفة املنخرطني اإىل الاسهام م  خالل التعبئة : خامسا

احملطة التارخيية م  العم  امجلعوي املهين للقضاة ، ورضورة اعطاء القدوة يف مرور مجوعنا 

العامة بشلك حضاري والاحتتام لالليات ادلميقراطية يف تدبري اخلالفات سواء اثناء انعقاد 

ذي م  الزميالت والزمالء امجلع العام أأو املرحةل اليت تس بقه ، ولهذه الغاية يمتىن املكت  التنفي

الاحتياط يف التعبري ع  ال راء يف وسائ  التواص  الاجامتعي اخملتلفة بشان موضوع امجلع العام 

، وحيي  هبذا اخلصوص اإىل مدونة السلوك الانتخايب اليت س بق للمكت  التنفيذي اعامتدها 

 .8500ونرشها مبناس بة انتخاابت اجمللس الأعىل للسلطة القضائية س نة 

  .وهللا املوفق وهو الهادي اإىل سواء السبي 

 املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب

 

 :اإخلار

  .منه 00بناء عىل القانون الأسايس لنادي قضاة املغرب ؛ وال س امي املادة 

 . وبناء عىل النظام ادلاخيل لنادي قضاة املغرب كام وقع تعديهل وتغيريه

  .8502فرباير  05نعقد بتارخي وبناء اجامتع املكت  التنفيذي امل 
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يف احس   8502ماي  0وحرصا م  املكت  التنفيذي عىل مرور امجلع العام املقرر يوم 

الأحوال وحفاظا عىل موارد النادي البرشية اليت رامكت جتربة عىل صعيد اكفة اهجزة النادي 

ظافة ثالثة مواد للنظام ادلاخيل للنادي نه تقرر اإ هتم تفس يري بعض مواد  الوطنية واجلهوية ، فاإ

عداد الحئة املنخرطني   .القانون الأسايس وكذا اختاد بعض التدابري املتعلقة ابإ

  :وقد جاءت االإضافات والتعديالت كام ييل

  :املادة الأوىل

يف حاةل الاس تقاةل او ادلعوة للجموع العامة الاس تثنائية ،تعترب فرتة الوالية املنصوص علهيا يف 

  .وابيق مواد القانون الاسايس ، اذا جتاوزت ثليث املدة عىل الاق  00و08و 81املواد 

  :املادة الثانية

يقوم املكت  التنفيذي بنرش الحئة ابالعضاء يف املوقع الرمسي للنادي او بصفحة التواص  

 .الاجامتعي الرمسية شهرا قل  موعد انعقاد امجلع العام

أأو التظمل م  عدم ادراج امسه هبا،او تقدمي ميك  للك عضو طل  تصحيح امسه يف الالحئة ،

طل  جديد لالخنراط خالل املدة اليت حيددها االإعالن الصادر ع  املكت  التنفيذي اخلاص 

 .هبذا العرض

  :املادة الثالثة

لهيا يف املادة الثانية ،و  ينرش املكت  التنفيذي الالحئة الهنائية بعد ذكل بنفس الوسائ  املشار اإ

نسخة مهنا لرئيس املكت  املؤقت ملامرسة الاختصاص بشأأهنا طبقا لأحتام املادة يسمل الرئيس 
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  .م  القانون الاسايس 00

ال يقل  أأي طل  لالخنراط عند انعقاد امجلع العام ،كام أأنه ال ميك  مل  مل يدرج امسه يف الالحئة 

الوطنية و اجلهوية بعد اس تكامل الاجراءات املنصوص علهيا أأعاله ،التصويت النتخاب الأهجزة 

، او القيام بأأي دور يدخ  مض  اختصاصات امجلوع العامة طبقا لأحتام القانون الاسايس 

 .لنادي قضاة املغرب

لك نزاع يتعلق بتطبيق هذه الفقرة الأخرية أأثناء انعقاد امجلع العام يبت فيه املكت  التنفيذي 

  .فورا ويشعر املكت  املؤقت بقرار املكت  التنفيذي

  املكت  التنفيذي**

 .لنادي قضاة املغرب

   بيان املكت  التنفيذي

عقد املكت  التنفيذي لنادي قضاة املغرب، اجامتعا تشاوراي خصصه لتدراس قضية الوحدة 

وبعد الوقوف عىل مس تجدات القضية وتطوراهتا، والتدوال خبصوصها، تقرر . الوطنية الرتابية

 :اإصدار البيان ال يت

دي قضاة املغرب، ع  تشبثه بلك شرب وذرة م  تراب حصرائنا املغربية، وع  يعرب ان: أأوال 

وقوفه وراء مؤسسات اململكة املغربية، ويف طليعهتا جالةل املنصور ابهلل املكل محمد السادس، 

يف لك اجلهود واملساعي ادليبلوماس ية املبذوةل، مع تأأكيده عىل ملادرة احلمك اذلايت الصادرة ع  
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  .ليت تلقهتا هيأأة الأمم املتحدة ابالإشادة والتنويهاململكة، وا

اإستنتاره الشديد لالس تفزازات اليت يقوم هبا أأعداء الوحدة الوطنية الرتابية، يف حتد سافر : اثنيا

كام . خملتلف االتفاقات املربمة حتت اإرشاف هيأأة الأمم املتحدة، وخرقا للقانون ادلويل االإنساين

لصارم للقانون م  قل  الهيأ ت الأممية اخملتصة، والتعام  بلك حزم يؤكد عىل رضورة التطبيق ا

 .مع مث  هذه اخلروقات، مبا يضم  اإحرتام مجيع القرارات املتخذة حل  الزناع املفتع 

يؤكد اندي قضاة املغرب، أأن السلطة القضائية، وابعتبارها جزء م  الس يادة الوطنية : اثلثا

فهيا أأقالمي الصحراء املغربية، يه املناط ادلس توري للك تقدم املامرسة يف لك ربوع الوط ، مبا 

تمنوي بتكل الأقالمي، ملا لها م  دور يف حامية حقوق وحرايت اكفة املواطنني، أأفرادا اكنوا أأو 

 .جامعات، وضامن أأمهنم القضايئ وتطبيق القانون

ائرة القضائية حملمكة يذكر اندي قضاة املغرب ابملبادرات والأنشطة اليت قام هبا ابدل: رابعا

الاس تئناف مبدينة العيون، واليت مهت، يف بعض مهنا، مرشوع التنظمي القضايئ للمملكة، مع 

ما يقتيض ذكل م  رضورة مالءمته مع ورش اجلهوية املتقدمة اليت تدفع اململكة يف اجتاه 

كام س بق . المي أأعالهتعميقها، مبا يسهم م  رفع جودة اخلدمات املقدمة اإىل معوم املواطنني ابلأق

هل أأن توىل تنظمي دورة تكوينية للقضاة، ابدلائرة ذاهتا، مهت أ ليات تطبيق خمتلف املعاهدات 

  .والأوفاق ادلولية املتعلقة حبقوق االإنسان أأمام احملامك الوطنية

ويف نفس االإطار، يؤكد اندي قضاة املغرب، عزمه الصممي عىل القيام مببادرات مثيةل برشاكة مع 

مكتبه اجلهوي بدائرة العيون، فضال ع  فعاليات أأخرى، رمسية ومدنية، هتم تسليط الضوء 
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 .عىل اذلاكرة القضائية ابلصحراء املغربية م  خالل الواثئق التارخيية املتوفرة

ويف اخلتام، يؤكد اندي قضاة املغرب، وقوفه مع اكفة القوى احلية ابململكة، واس تعداده ادلامئ 

 " .ة الوط  ومقدساتهلدلفاع ع  حوز

 .التات  العام لنادي قضاة املغرب

 ايسني العمراين                                                                   
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 : مالحظة 

هذا التقرير الاديب ال يتضم  الانشطة العديدة 

  اجلهوية لنادي قضاة اليت قامت هبا املتات

مض  حملقات تضم  الحقا ، ، وسوف املغرب 

 ت  ع املتاهذا التقرير حال التوص  هبا م  مجي

 .للنادي  .اجلهوية


