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، واليت منه 4 ة، خصوصا املاد"نادي قضاة املغرب"بناء على القانون األساسي لـ 

جعلت من أهدافه الكربى: الدفاع عن استقاللية السلطة القضائية وحقوق القضاة 

املساهمة واملشاركة يف إعداد مشاريع القوانني اليت هلا ومصاحلهم املشروعة، وكذا 

 .صلة بالقضاء

-11-17من النظام العاملي للقضاة، الصادر بتاريخ  12وبناء على الفصل 

"يتعني االعرتاف حبق تأسيس اجلمعيات املهنية للقضاة، يلي: ، الذي نص على ما 1999

لتمكني القضاة من استشارتهم على اخلصوص يف حتديد القواعد املتعلقة بنظامهم 

األساسي، واألخالقيات املهنية، أو جماالت أخرى ذات صلة، وكذا وسائل العدالة، 

 .ولتمكينهم تأمني الدفاع عن مصاحلهم املشروعة"

على مشروعي تعديل  "نادي قضاة املغرب"وبناء على اطالع املكتب التنفيذي لـ 

القانونني التنظيميني املتعلقني بالنظام األساسي للقضاة وباجمللس األعلى للسلطة 

 .، وفق الصيغة احملالة على الربملانالقضائية

ذي ، وال2022أكتوبر  27املكتب بتاريخ ذات وبناء على اإلخبار الصادر عن 

فتح الباب أمام مكاتبه اجلهوية وكل القضاة إلبداء مالحظاتهم حول املشروعني 

 املذكورين.

تلقي مجلة من املالحظات وجتميعها، وعرضها على أنظار املكتب وبناء على 

نونرب  05وفق آلية التسيري الدميقراطي يف اجتماعه املنعقد بتاريخ ملناقشتها  التنفيذي

2022. 

، والقاضي بإحداث بهذا االجتماعاملكتب التنفيذي الصادر مقرر وبناء على 

"نادي ، تتوىل إعداد مذكرة تتضمن تصورات وآراء ومقرتحات جلنة من بني أعضائه

، حول مشروعي تعديل القانونني التنظيميني املتعلقني بالسلطة القضائية قضاة املغرب"

بشأنها أمام اجلهات التشريعية  تقدميها إىل الرأي العام القضائي والوطين، ثم الرتافعو

 . املعنية



واليت تنص جمللس النواب،  نظام الداخليالمن  137وبناء على مقتضيات املادة 

، املدني عاخلارجي مع هيآت اجملتم هصلاوتواجمللس املذكور انفتاح واجب  على

 .واالستماع والتفاعل اإلجيابي مع انشغاالتها

يف ضمان احرتام املبادئ والقواعد الدستورية  "املغربنادي قضاة "وبناء على رغبة 

 وكذا املواثيق واإلعالنات الدولية ذات الصلةاملتعلقة باستقاللية السلطة القضائية، 

 .بالقضاء ومبنظومة العدالة

وبناء على هدفه الرامي إىل ضمان أن تتجه الصناعة التشريعية املرتبطة بالعدالة 

 ،العدل :قيم وفقوير أدائه، والرفع من جودة عمله، إىل خدمة مرفق القضاء، وتط

 واحلياد. ،والنزاهة ،والشفافية ،واملوضوعية ،واملساواة ،واإلنصاف

حول املشروعني املذكورين  تهقضا اتإيصال تصور ضرورة يف إميانهوبناء على 

وفق اآلليات املمكنة  االتشريع ببالدنا، والرتافع عنه لىإىل اجلهات املسؤولة ع

نادي قضاة " يتقدم؛ املسرية تهواملتاحة، جتسيدا لروح املسؤولية امللقاة على عاتق أجهز

املوزعة على حمورين ، و2022نونرب  24اليت صادق عليها بتاريخ بهذه املذكرة  املغرب"

  اثنني كما يلي:
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مبقتضى مشروع التعديل، نصها كما يلي: أضيفت إىل هذه املادة فقرة ثالثة 

"ينشر، وفق الكيفية املنصوص عليها يف الفقرة السابقة، كل تعديل يطرأ على القائمة 

ى مرتشحني النهائية بعد حصرها، وإىل غاية تاريخ إجراء االقرتاع، بسبب التشطيب عل

أعاله، أو نتيجة لسحب  27حلدوث أو ظهور سبب من األسباب املنصوص عليها يف املادة 

 .الرتشيح أو حلذف املرتشح من األسالك"

 ومما يالحظ على هذه الفقرة، ما يلي:

 29أن قائمة املرتشحني حتصر وفق الشروط املنصوص عليها يف املادة  -1

من نفس القانون، ويتم البت يف التصرحيات بالرتشح بعد حصرها داخل أجل 



وهي مدة كافية للبت يف مدى ، 30ساعة حسب مشروع تعديل املادة  72

جمللس سلطة اقبول تلك التصرحيات من عدمه، وأن ترك اجملال مفتوحا ل

من شأنه التضييق على  ص عمليات التشطيب إىل غاية يوم االقرتاعخبصو

الفصل مقتضيات حرية االنتخابات ونزاهتها وشفافيتها، وبالتالي خمالفة 

إىل عدم استقرار العملية  ال حمالة، ؤديمن الدستور. كما أن ذلك، سي 11

ما  االنتخابية، وعدم اطمئنان املرتشحني خالل فرتة التعريف بأنفسهم على

، وهو ما سيخلق جوا من فئة املشطب عليهم وإذا كانوا من فئة املرتشحني أ

 .مضطربا جمافيا ملا عليه العمل يف كل االنتخابات املهنية وغريها

دون قيد، بأن ترك سلطة اجمللس األعلى للسلطة القضائية مطلقة هكذا  -2

 سيفرض فتح اجملال أمام املرتشح الذي مت التشطيب عليه من الئحة

املرتشحني يوم االقرتاع أو قبله بيوم أو يومني ملمارسة حقه يف الطعن يف مقرر 

من نفس القانون، وأن هذا الطعن  30اجمللس القاضي بذلك، احرتاما للمادة 

يقتضي حتديد أجل للتصريح به وأجل لبت الغرفة اإلدارية مبحكمة النقض 

ورة، مما سيفوت ، وهو ما ال ميكن تصوره يف حاالت التشطيب املذكفيه

على املرتشح ممارسة حقه الدستوري يف التقاضي والطعن املنصوص عليهما 

 . من الدستور 118يف الفصل 

حدوث أو ظهور األسباب املنصوص  األوىل،أن أسباب التشطيب ثالثة:  -3

، وهذه األسباب هي: أن يكون املرشح ناخبا، وأال تقل 27عليها يف املادة 

مدة أقدميته يف السلك القضائي عن سبع سنوات، وأن يكون مزاوال ملهامه 

فعليا باحملاكم، وأال تكون قد صدرت يف حقه عقوبة تأديبية ما مل يرد 

سحب  الثاني، مرض متوسطة أو طويلة األمد.اعتباره، وأال يوجد يف رخصة 

 حذف املرتشح من السلك القضائي. الثالث،املرتشح ترشيحه مبحض إرادته. 

كلها تتنافى مع فكرة  27أن طبيعة األسباب املنصوص عليها يف املادة  -4

 يتعني توافرها بصفة قبليةألنها كلها شروط ، هلا احلدوث أو الظهور البعدي

عقوبة تأديبية يف حق املرتشح ما مل يرد اعتباره، إال  باستثناء شرط صدور

بعد عقوبة تأديبية صدور ترك اجملال مفتوحا دون قيد أمام إمكانية أن 



سيتسبب يف  خالل فرتة تعريف املرتشحني بأنفسهم،حصر الالئحة النهائية و

سيفتح  كما عدم االستقرار يف العملية االنتخابية،االضطراب وزرع نوع من 

أمام احتمال استغالل هذه اإلمكانية يف إقصاء بعض  ،أيضا ،الاجمل

املرتشحني لسبب من األسباب، ال سيما وأن إمكانية فتح مسطرة تأديبية يف 

قائمة حسب  فوزه مبقعد باجمللس األعلى للسلطة القضائية تبقى بعدحقه ولو 

   نفس القانون.

القاضي  أن ما يسري على هذا السبب، يسري ال حمالة على حذف -5

 اجمللس األعلى للسلطة صدور مقرر مناملرتشح من السلك القضائي نتيجة 

  أو بإحالته على التقاعد أو بوقف متديد سن التقاعد. هالقضائية يقضي بعزل

، ودون تدخل ولو يوم االقرتاع أن سحب املرتشح لرتشيحه مبحض إرادته -6

 العملية االنتخابيةمن أي جهة كيفما كانت، ال تتنافى مع مبدأ استقرار 

وبالتالي، تظل، خالفا ملا تقدم من األسباب،  .وحريتها ونزاهتها وشفافيتها

لن  األمر سببا معقوال للتشطيب من الالئحة النهائية للمرتشحني، طاملا أن

 الطعن يف قرار التشطيب وما يقتضيه من آجال وإجراءات.يتطلب 

من  118و 11الفصلني ات وانسجاما مع مقتضيمراعاة هلذه املالحظات، و

 كما يلي:وجعلها تغيري صيغة الفقرة موضوعها "نادي قضاة املغرب" يقرتح الدستور، 

"ينشر، وفق الكيفية املنصوص عليها يف الفقرة السابقة، كل تعديل يطرأ  

على القائمة النهائية بعد حصرها، وإىل غاية تاريخ إجراء االقرتاع، بسبب التشطيب 

 .يجة سحب ترشيحهم بإرادتهم"على مرتشحني نت
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أضيفت إىل هذه املادة فقرة رابعة مبقتضى مشروع التعديل، نصها كما يلي: 

"يعني بقرار للرئيس املنتدب للمجلس مساعد لألمني العام من بني القضاة ذوي اخلربة 

اإلدارية العليا، يتوىل مساعدة األمني العام املرتبني يف الدرجة األوىل على األقل أو األطر 

يف تسيري املصاحل اإلدارية للمجلس والنيابة عنه يف هذا الشأن يف حالة غيابه أو تعذر 

 .قيامه مبهامه"



 ومما يالحظ على هذه الفقرة، ما يلي:

أن منصب مساعد األمني العام للمجلس حمدث مبقتضى هذا التعديل،  -1

دة األمني العام يف تسيري املصاحل اإلدارية للمجلس ومت حتديد مهامه يف مساع

 والنيابة عنه يف حالة تعذر قيامه مبهامه.

من القانون املنظم له،  51أن مهام األمني العام للمجلس، حسب املادة  -2

تتحدد يف مساعدة الرئيس املنتدب يف تسيري املصاحل اإلدارية للمجلس، 

على الوثائق الالزمة لسري تلك وميكن هلذا األخري أن يفوض له التوقيع 

 املصاحل.

، وجسامتها مهامه املذكورةطبيعة ، واعتبارا لأن األمني العام للمجلس -3

قضاة من الدرجة االستثنائية باقرتاح يتم تعيينه بظهري شريف من بني ثالثة 

 50من الرئيس املنتدب للمجلس بعد استشارة أعضاء اجمللس، طبقا للمادة 

 من نفس القانون.

أنه سيتوىل القيام بنفس مهام  وطاملاأن مساعد األمني العام للمجلس،  -4

فيستحسن أن يعني وفق نفس األمني العام يف احلاالت املذكورة يف التعديل، 

الطريقة اليت يعني بها األمني العام نفسه، واملنصوص عليها يف الفقرة الثانية 

 الرئيس املنتدب، وهي إىل جهة أعلى منتعيينه  يسند أمر، أو 50من املادة 

كمؤسسة مبقتضى مقرر صادر عنه  اجمللس األعلى للسلطة القضائية

 . دستورية

 موضوعها أن هذا التعيني، ونظرا لنفس العلة، واعتبارا لكون املنصب -5

سطرة تعيني املسؤولني مباملسؤوليات يف القضاء، يتعني أن يتقيد مهام من 

ثالثة بني من  من نفي القانون، وذلك 71يف املادة  االقضائيني املنصوص عليه

، موازاة مع ما تقتضيه سطرةذه املبعد خضوعهم هليتم اقرتاحهم قضاة 

 يف االختيار.والشفافية جسامة املهام اليت ستوكل إليه، وضمانا للموضوعية 

أن هذا املنصب، ونظرا الرتباط مهامه جبزء كبري من اإلدارة القضائية،  -6

كونه مساعدا لألمني العام املعني من بني القضاة، يتعني أن يسند ومراعاة ل

 هو اآلخر إىل القضاة دون غريهم من األطر اإلدارية. 



أن هذا املنصب، وألهميته كما تقدم، يتعني أن حتدد مدة التعيني فيه،  -7

 .غري حمددة ة شغله، وأال ترتك مدلتداول والنجاعةبدأ اضمانا مل

ويف حال ما إذا مل خيرت املشرع تعيني مساعد األمني ات، مراعاة هلذه املالحظو

العام للمجلس وفق نفس الطريقة اليت يعني بها األمني العام نفسه لوحدة املهام، فإن 

لتصبح تغيري صيغة الفقرة موضوعها وإضافة فقرة أخرى يقرتح  "نادي قضاة املغرب"

 كما يلي:

، مبقرر والكفاءةذوي اخلربة "يعني مساعد لألمني العام من بني ثالثة قضاة 

يتوىل مساعدة األمني العام يف  للمجلس ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،

 .يف حالة غيابه أو تعذر قيامه مبهامه"ها والنيابة عنه في مهامه

القانون على التعيني يف من هذا  71"تطبق املسطرة املنصوص عليها يف املادة 

 مهام مساعد األمني العام". 
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"يتوىل القضاة املفتشون، حتت تنص الفقرة األخرية من هذه املادة على ما يلي: 

 . إشراف املفتش العام للشؤون القضائية، إجراء األحباث والتحريات"

، "نادي قضاة املغرب"إال أن ومل تكن هذه املادة حمل أي تعديل مبوجب املشروع، 

واستثمارا منه ملناسبة تقديم هذا املشروع، ودعما منه لشروط احملاكمة العادلة، يقرتح 

يف إطار إمكانية تقديم مقرتح  الرامي إىل تعديلها تبين طرحهعلى الفرق الربملانية 

يتوىل القضاة املفتشون، حتت إشراف ، وذلك جبعلها كما يلي: "اقانون خبصوصه

املفتش العام للشؤون القضائية، إجراء األحباث والتحريات، مبا يف ذلك استدعاء 

من هذا  89القاضي املعين واالستماع إليه مع احرتام مقتضيات الفقرة الرابعة من املادة 

 ".القانون

"جيب على وجدير باإلشارة هنا، أن الفقرة الرابعة املذكورة تنص على ما يلي: 

عاء القاضي املعين قصد االستماع إليه، وجيب أن يتضمن القاضي املقرر استد

انعقاد جلسة االستماع واإلخالل املنسوب إليه االستدعاء بيان اليوم والساعة وحمل 



واملواد القانونية املطبقة بشأنه، على أال تقل املدة الفاصلة بني تاريخ التوصل باالستدعاء 

 .وتاريخ انعقاد اجللسة عن سبعة أيام"
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أعيدت صياغة هذه املادة وأضيفت إليها بعض الفقرات مبقتضى مشروع 

"يعرض الرئيس املنتدب للمجلس نتائج األحباث والتحريات التعديل، ونصها كما يلي: 

أعاله، اليت تقرتح  52املنجزة على أنظار جلنة التأديب، املشكلة طبقا ألحكام املادة 

ك إما احلفظ أو تعيني قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي املعين على إثر ذل

 مع مراعاة األقدمية يف السلك القضائي.

 يبت الرئيس املنتدب يف مقرتح اللجنة.

يشعر اجمللس مبقرر احلفظ معلال، وميكنه إلغاؤه وتعيني قاض مقرر، وفقا 

 .للشروط املشار إليها يف هذه املادة"

 على هذه الصياغة، ما يلي:ومما يالحظ 

أن مسطرة التأديب املعمول بها حاليا طويلة ومرهقة للمجلس األعلى  -1

 يف املخالفات التأديبية للسلطة القضائية، كما أن سلطات االتهام والبت

شروط بن إىل اجمللس ذاته، مما ميس امتداخلتني فيما بينهما، وموكلت

 احملاكمة العادلة يف اجملال التأدييب.

توسيع مهام جلنة التأديب هو السبيل الوحيد لتخفيف الضغط على  أن -2

 .املخالفات التأديبيةللفصل بني سلطات االتهام والبت يف كذا اجمللس، و

 متكينها من بسط رقابتها على نتيجة األحباث والتحريات ،ومن هذه املهام

ير فيها ، والتقراملنجزة من قبل املفتشية العامة كما من طرف القاضي املقرر

، وأن يكون قرارها نافذا ال يقبل بتعيني مقرر أو باملتابعةسواء باحلفظ أو 

 املراجعة سواء من قبل اجمللس أو الرئيس املنتدب.

أن من شأن مراجعة قرار اللجنة القاضي باحلفظ من قبل اجمللس أن  -3

يكرس اجلمع بني سلطات االتهام والبت لديه، وهو ما خيالف شروط 

عادلة كما تقدم. كما أن مراجعتها من قبل الرئيس املنتدب احملاكمة ال



جلنة التأديب أكثر لوحده، سيضعف من منسوب املوضوعية اليت ستوفره 

 املشكلة من أعضاء معينني ومنتخبني. 

، ومراعاة منه ملبادئ "نادي قضاة املغرب"مراعاة هلذه املالحظات، يقرتح و

 كما يلي:وجعلها موضوعها  ملادةاتغيري صيغة  وشروط احملاكمة العادلة،

"يعرض الرئيس املنتدب للمجلس نتائج األحباث والتحريات املنجزة على أنظار 

على إثر ذلك إما  تقررأعاله، اليت  52جلنة التأديب، املشكلة طبقا ألحكام املادة 

احلفظ أو تعيني قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي املعين مع مراعاة 

 .ية يف السلك القضائي"األقدم

90

لمجلس، الرئيس املنتدب ل"يتخذ  نص مشروع تعديل هذه املادة على ما يلي:

، مقررا باحلفظ أو باقرتاح من جلنة التأديب بعد اطالعها على تقرير القاضي املقرر

 . إليهإحالة القاضي املعين إىل اجمللس إذا تبني له جدية ما نسب 

يشعر اجمللس مبقرر احلفظ معلال، وميكنه إلغاؤه وإحالة القاضي املعين على 

 .  التأديب"

"نادي ، يقرتح أعاله 88مقرتح تعديل صيغة مشروع تعديل املادة انسجاما مع و

مبادئ مع ، متاشيا من نفس القانون 90املادة صيغة مشروع تعديل  قضاة املغرب"

بعد حذف الفقرة الثانية املقرتحة يف املشروع  نصها احملاكمة العادلة، وجعل وشروط

 كما يلي:

"تتخذ جلنة التأديب، بعد اطالعها على تقرير القاضي املقرر، مقررا باحلفظ 

 .أو إحالة القاضي املعين إىل اجمللس إذا تبني هلا جدية ما نسب إليه"
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"ميكن للقاضي املتابع أن يؤازر تنص الفقرة األوىل من هذه املادة على ما يلي: 

 . بأحد زمالئه القضاة أو مبحام"

، "نادي قضاة املغرب"ومل تكن هذه املادة حمل أي تعديل مبوجب املشروع، إال أن 

احملاكمة ومبادئ واستثمارا منه ملناسبة تقديم هذا املشروع، ودعما منه لشروط 



يقرتح العادلة، وانسجاما مع ما أمجعت عليه كل القوانني اإلجرائية املغربية واملقارنة، 

على الفرق الربملانية تبين طرحه الرامي إىل تعديلها يف إطار إمكانية تقديم مقرتح 

نصيب من أراد من زمالئه توذلك بفتح اجملال أمام القاضي املتابع ب ،اقانون خبصوصه

على أن ال يتجاوز ذلك عددا معينا ضمانا حلقه يف الدفاع،  امني للدفاع عنهأو من احمل

 ، وجعلولعدم تعطيل هذا احلق إذا ما تعذر على املؤاِزر الوحيد احلضور أثناء اجللسة

ميكن للقاضي املتابع أن يؤازر مبن أراد من زمالئه القضاة كما يلي: " صيغة هذه املادة

 ".اوز عددهم مخسة مؤازرينعلى أن ال يتج أو احملامني

108 

 أخرى، ونصها كما يلي: اتمت اقرتاح استبدال الفقرة الثانية من هذه املادة بفقر

"أداء القضاة باحملاكم، ويعمل على اختاذ اإلجراءات املناسبة لتحسينه وتأطريه 

من أجل الرفع من النجاعة القضائية، وال سيما ما تعلق منه باحرتام اآلجال االسرتشادية 

وعمل التبليغ والتنفيذ، للبت يف القضايا، كما يتتبع حترير وطبع املقررات القضائية، 

رة القضائية اليت تتسم بالطابع القضائي، أو تندرج يف إطار الولوج وغريها من مهام اإلدا

 املقرتحة يف املشروع. ات... إىل آخر الفقر إىل العدالة"

 املقرتحة، ما يلي: اتومما يالحظ على هذه الفقر

من نفس القانون، واليت مل يتم اقرتاح أي  108أن الفقرة األوىل من املادة  -1

ص اجمللس يف إعداد تقارير حول وضعية القضاء تعديل هلا، تنص على اختصا

 113ومنظومة العدالة وإصدار توصيات بشأنها، وهو ما ينسجم مع الفصل 

 .ل مقتضياته الكلية العامةصَّ، بل وَفمن الدستور

اليت جاء بها مشروع  اتالفقرة املقرتح استبداهلا بالفقربنود أن مضمون  -2

، وذلك مل يتم اقرتاح تعديلها تعديل، ينسجم مع الفقرة األوىل اليتال

، "وضعية القضاء ومنظومة العدالة"بتحديدها للقضايا اليت تشكل مفهوم 

 لمجلس.لواليت تكون موضوع تقارير وتوصيات 

أن مضمون الفقرات املقرتحة مبوجب مشروع تعديلها، كما مت إيراد  -3

 ككل، واليت 108واحدة منها أعاله، خمالف إلرادة املشرع من املادة 



من الدستور، من إعداد  113تتحدد يف متكني اجمللس، طبقا للفصل 

، وهو ما "وضعية القضاء ومنظومة العدالة"تقارير وإصدار توصيات بشأن 

 يتبني من أمرين اثنني:

املذكورة أعاله، واليت مل يتم  108الفقرة األوىل من املادة وضوح  األول:

 اقرتاح أي تعديل خبصوصها. 

"وضع حتته، واملعنون بـ:  108الباب الذي جاءت املادة صراحة  الثاني:

 .التقارير وإصدار التوصيات واآلراء"

أن الفقرات املقرتحة يف املشروع، متكن اجمللس من القيام بإجراءات  -4

وتدابري تتنافى مع فكرة إعداد تقارير وإصدار توصيات خبصوصها، وذلك 

وتأطريه، وال سيما  أداء القضاة اختاذ اإلجراءات املناسبة لتحسني من قبيل:

تتبع حترير وطبع و .ما تعلق منه باحرتام اآلجال االسرتشادية للبت يف القضايا

املقررات القضائية، وعمل التبليغ والتنفيذ، وغريها من مهام اإلدارة 

. والسهر على تكوين القضاة القضائية اليت تتسم بالطابع القضائي

 املعلوماتية الالزمة لسري املهام القضائية.وتأهيلهم. وتطوير الربجميات 

"نادي قضاة يقرتح وانسجاما مع مقتضيات الدستور، مراعاة هلذه املالحظات، و

من نفس القانون على حالتها، نظرا لنفعيتها التشريعية  108اإلبقاء على املادة  املغرب"

من الدستور، وذلك بتحديدها للقضايا املشمولة  113يف تفصيل مقتضيات الفصل 

واليت يتعني أن تكون موضوع تقاريره  "وضعية القضاء ومنظومة العدالة"مبفهوم 

 وتوصياته، وكذا جلودة صياغتها. 

26

يتقاضى القضاة أجرة تتضمن املرتب والتعويضات "تنص هذه املادة على ما يلي: 

كانت طبيعتها احملدثة مبوجب النصوص العائلية والتعويضات األخرى كيفما 

 . "التنظيمية اجلاري بها العمل



ومل تكن هذه املادة حمل أي تعديل مبوجب املشروع موضوع هذه املذكرة، إال 

ودعما منه ، واستثمارا منه ملناسبة تقديم هذا املشروع، "نادي قضاة املغرب"أن 

"املراجعة الدورية ، ويف مقدمتها مبدأ إلجراءات حتصني استقاللية السلطة القضائية

بعض  يسجل، ت عليه العديد من اإلعالنات الدوليةنصوانسجاما مع ما ، ألجور القضاة"

 كما يلي: هذا املبدأ النقط حول

هذا املبدأ هو من االلتزامات الدولية اليت يتعني على احلكومات  أن -1

مبا يتالءم مع ظروف املعيشة ومعدل األسعار،  وذلك ،الوطنية الوفاء بها

ويدعم استقاللية السلطة القضائية مبا خيدم اجملتمعات اإلنسانية، وذلك 

عن طريق حتصني هذه السلطة اقتصاديا واجتماعيا من الفساد الذي 

 ُيَقوِّض مبدأ االستقاللية من األصل.

من إعالن  21ملادة نص الفقرة "ب" من اأن هذا املبدأ جيد أساسه يف  -2

الصادر عن املؤمتر العاملي حول  1983يونيو  10املؤرخ بـ  "يالنرتمو"

تكون رواتب القضاة "يلي: اليت نصت على ما و استقالل العدالة،

ومعاشاتهم مالئمة ومناسبة ملركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم. تعاد 

 تسوية هذه الرواتب واملعاشات نظاميا بشكل جيعلها مواكبة متاما

 .الرتفاع معدل األسعار"

هو اآلخر يؤسس لنفس املبدأ ب من إعالن "سينغفي"، -18البند أن  -3

"جيب أن تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم التقاعدية كافية : بقوله

ومتناسبة مع املركز الوظيفي والكرامة ومسؤوليات املنصب القضائي، 

ملالي أو التقليل على أن ختضع للمراجعة بصفة دورية ملواجهة أثر التضخم ا

 .من آثاره"

ضرورة التحصني االقتصادي واالجتماعي ، ونظرا إىل النقطومراعاة هلذه 

، وتفعيال ملبدأ مبا ينسجم مع مقتضيات وروح الدستور الستقاللية السلطة القضائية

وتنزيال لفكرة حتفيز القضاة على العطاء املهين  ،"املراجعة الدورية ألجور القضاة"

تبين أو اجملموعات النيابية على الفرق الربملانية  "نادي قضاة املغرب"يقرتح  اجليد،



ضمن يمبا ، اطرحه الرامي إىل تعديل هذه املادة يف إطار تقديم مقرتح قانون خبصوصه

 بإضافة فقرة أخرى إليها، وذلك كما يلي: ، وذلك الوفاء بااللتزام الدولي املذكور

رتب والتعويضات العائلية والتعويضات األخرى يتقاضى القضاة أجرة تتضمن امل"

 كيفما كانت طبيعتها احملدثة مبوجب النصوص التنظيمية اجلاري بها العمل. 

الرتفاع  ابشكل جيعله مواكبكل ثالث سنوات نظاميا املرتب  مراجعةتعاد 

 ."وفق مسطرة حتدد بنص تنظيمي معدل األسعار

28

يستفيد القضاة املكلفون مبهام اإلشراف على "تنص هذه املادة على ما يلي: 

 . "التدبري والتسيري اإلداري للمحاكم من تعويض عن املهام حيدد بنص تنظيمي

ومل تكن هذه املادة حمل أي تعديل مبوجب املشروع موضوع هذه املذكرة، إال 

لنفس ، واستثمارا منه ملناسبة تقديم هذا املشروع، ودعما منه "نادي قضاة املغرب"أن 

تفعيل اإلجراءات الرامية إىل حتصني استقاللية السلطة القضائية، ويف مقدمتها مبدأ 

خصوصا يف الشق املتعلق باملهام اإلشرافية  ،اجليد قواعد التحفيز على العطاء املهين

تبين أو اجملموعات النيابية الربملانية  على الفرقيقرتح  اليت يقوم بها بعض القضاة،

ا، وذلك طرحه الرامي إىل تعديل هذه املادة يف إطار تقديم مقرتح قانون خبصوصه

، تعويض لفائدة خمتلف رؤساء الغرف على ما يقومون به من مهام اإلشراف عليها بإقرار

بري والتسيري يستفيد القضاة املكلفون مبهام اإلشراف على التد"وفق الصيغة التالية: 

 ."اإلداري للمحاكم وخمتلف الغرف بها من تعويض عن املهام حيدد بنص تنظيمي

45

يتوىل اجمللس ": ما كما يلي، وهفقرتني اثنتنيأضاف مشروع تعديل هذه املادة 

نص حتديد آجال للبت يف خمتلف أنواع القضايا، يف حالة عدم حتديدها مبقتضى 

قانوني. تعترب اآلجال اليت حيددها اجمللس جمرد آجال اسرتشادية لتطبيق أحكام هذه 

 ."املادة، وال يرتتب عليها أثر بالنسبة للدعوى

 ، ما يلي:اتني الفقرتنيومما يالحظ على ه



أن مسألة حتديد آجال للبت يف خمتلف القضايا املعروضة على أنظار  -1

للقاعدة الكلية املنصوص عليها يف القضاء، هي يف عمقها تفصيل 

من الدستور، واليت تفرض على احملاكم إصدار أحكام  120الفصل 

 داخل أجل معقول.

أن البت يف أجل معقول يعترب مبدأ دستوريا إجرائيا. وبالتالي، فمجال  -2

 تنظيمه هو القانون اإلجرائي بشقيه، اجلنائي واملدني. 

ممثلة يف تشريعية السلطة المن الدستور نص على أن  71أن الفصل  -3

الربملان هي صاحبة االختصاص بالتشريع يف ميدان املسطرتني املدنية 

واجلنائية، مما ال جيوز معه للمجلس األعلى للسلطة القضائية، من 

الناحية الدستورية، أن حيدد اآلجال املذكورة اليت تندرج ضمن 

 ارية قضائية.االختصاص احلصري للسلطة التشريعية باعتباره جهة إد

املادة على ما إبقاء هذه  "نادي قضاة املغرب"ومراعاة هلذه املالحظات، يقرتح 

 . للدستور الصرحية ملخالفته دون إقرار هذا التعديلو، كانت عليه

55 

إضافيا من عناصر تقييم أداء القضاة، أضاف مشروع تعديل هذه املادة عنصرا 

ومت إيراده بعد ، "االلتزام باألخالقيات املهنية واحرتام تقاليد القضاء وأعرافه"وهو: 

 الذي مل يتم تعديله بنفس املشروع. "السلوك والعالقات باحمليط املهين": العنصر التالي

 ومما يالحظ على هذا العنصر املضاف، ما يلي:

تقييم أداء  معايري معيارا منأن املادة املذكورة جعلت من عنصر السلوك  -1

فليس هناك أي مربر إلضافة عنصر آخر يؤدي إىل نفس  ،وبالتالي .القضاة

 النتيجة.

العنصر املضاف إىل هذه املادة، وهو  أداء القضاة من خالل تقييمأن  -2

االلتزام باألخالقيات املهنية واحرتام وتقاليد القضاء وأعرافه، يتعرب من 

يف إطار تتبعه ومراقبته ملدى  ةصميم عمل اجمللس األعلى للسلطة القضائي

التزام القضاة مبدونة األخالقيات القضائية املتضمنة لكل تلك االلتزامات، 



من  106عن طريق جلنة األخالقيات القضائية وفق منطوق املادة  كوذل

 القانون التنظيمي املتعلق باجمللس األعلى للسلطة القضائية.

قضائيني فيه خمالفة صرحية أن تفويض هذا التقييم إىل املسؤولني ال -3

أعاله، كما أن من شأن إقراره  106إلرادة املشرع املنصوص عليها يف املادة 

 والتأثري علىستغل للضغط على القضاة بهذا الشكل الفضفاض أن ُي

 استقالليتهم.

اإلبقاء على عناصر تقييم  "نادي قضاة املغرب"ومراعاة هلذه املالحظات، يقرتح 

املذكورة دون إضافة أي عنصر آخر، نظرا  55القضاة كما هي حمددة يف املادة 

 النعدام أي نفع تشريعي من إقراره. 
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اخلطأ اجلسيم احملتمل  مظهرا آخر من مظاهرأضاف مشروع تعديل هذه املادة 

أو تسريب مقرر قضائي قبل النطق وذلك بإضافة ما يلي: "، ارتكابه من طرف القضاة

الذي مل يتم و ،"خرق السر املهين وإفشاء سر املداوالت": إىل البند الذي نص على به"

 تعديله مبوجب نفس املشروع.

"تسريب مقرر قضائي قبل ر مظه ومما يالحظ على هذه اإلضافة، أن إضافة

مشمول مبا كان عليه األمر مبقتضى ما نصت عليه نفس املادة من اعتبار النطق به" 

، وبالتالي فال حاجة من إضافته خطأ جسيما "خرق السر املهين وإفشاء سر املداوالت"

طاملا أن التسريب املذكور هو أجلى جتليات خرق السر املهين وإفشاء سر تشريعيا 

إبقاء هذا البند على حالته وعدم إقرار  رب""نادي قضاة املغا يقرتح معه مم، املداوالت

 .املراد إضافتها إليه مبقتضى مشروع التعديلاإلضافة 

كما أضاف نفس املشروع مظهرا آخر من مظاهر اخلطأ اجلسيم احملتمل 

 ارتكابه من طرف القضاة، وذلك بإضافة بندين اثنني كما يلي: 

لتجرد أو النزاهة واالستقامة إخالل القاضي بواجب االستقالل أو االبند األول: "

إذا جتلى يف االشتباه يف االرتشاء أو استغالل النفوذ أو الوساطة يف ذلك، أو يف تصرف 



خطري ينم عن جهل أو إهمال فادح وغري مستساغ لواجبات القاضي املهنية، من شأنه 

 .التأثري على استقالله أو جترده أو حياده"

باألخالقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، إخالل القاضي البند الثاني: "

إذا جتلى يف تصرف واضح ينم عن تهور ورعونة يف السلوك من شأنه اإلساءة حلرمة 

 .القضاء ويضر به"

 ومما يالحظ على هذين البندين، ما يلي:

"تصرف يتضمنان عبارات وألفاظ فضفاضة وغري دقيقة، من قبيل:  هماأن -1

فادح وغري مستساغ لواجبات القاضي املهنية من خطري ينم عن جهل أو إهمال 

العبارات  من خاللوكذلك  .شأنه التأثري على استقالله وجترده وحياده"

"تصرف واضح ينم عن تهور ورعونة يف السلوك من شأنه اإلساءة التالية: 

 .حلرمة القضاء ويضر به"

سبة أن هذا املنحى خمالف ملا سبق وأن قررته احملكمة الدستورية مبنا -2

يف مدى دستورية مشروع نفس املادة عند إعداد القانونني التنظيميني،  نظرها

وهو ، 2016-03-05الصادر بتاريخ  992-16وذلك مبوجب قرارها عدد 

القرار امللزم جلميع السلطات العامة ومجيع اجلهات اإلدارية والقضائية طبقا 

املعتربة خطأ ضرورة حتديد احلاالت  حيث أقرتمن الدستور،  134للفصل 

: "وحيث إنه، واعتبارا للعواقب الوخيمة بقوهلا وذلك جسيما حتديدا دقيقا،

املرتتبة عن توقيف القاضي ومراعاة جلسامة مسؤولياته، فإن على املشرع أن 

وأن يستعمل يف ذلك  حيدد احلاالت اليت تعترب مكونة للخطأ اجلسيم،

 ."عرتيها لبس أو إبهاميعبارات دقيقة وواضحة ال 

أعاله،  97يف مشروع تعديل املادة أن من شأن هذه العبارات املستعملة   -3

أن توحي بوجود حاالت كثرية ميكن أن تعترب خطأ جسيما تتضمنها تلك 

، وهو ما يتنافى مع والغارقة يف العموميات العبارات الفضفاضة وغري الدقيقة

الذي جاء  الدستورية أعالهوخيالف قرار احملكمة ، "الشرعية التأديبية"مبدأ 

"حيث إنه، لئن كان ال جيوز للقاضي، بأي حال من األحوال فيه ما يلي: 

وحتت طائلة تطبيق العقوبات التأديبية، اإلخالل بواجب االستقالل والتجرد 



والنزاهة واالستقامة اليت متثل أمسى قيم ومبادئ العدالة، فإن هذه املخالفة، 

اليت صيغت بها واليت جتعلها تفتقر إىل مضمون بالنظر لعمومية العبارات 

 .حمدد، ال ميكن أن تكون أساسا لتوقيف القاضي حاال عن مزاولة مهامه"

ر ما مت تضمينه يف البند األول، كرِّالبند الثاني عموميات ُتنص أن يف  -4

، أيضا، جيايفمما يؤدي إىل التضخم التشريعي يف جمال التأديب، وهو ما 

 ار إليه. نفس املبدأ املش

واحرتاما للدستور ولقرار احملكمة الدستورية أعاله، مراعاة هلذه املالحظات، و

 كما يلي: يف بند واحد مجع البندين موضوعها "نادي قضاة املغرب"يقرتح 

االشتباه يف قيام دالئل قوية على اإلخالل بصفات الشرف والوقار من خالل  -"

 .الوساطة يف ذلك"االرتشاء أو استغالل النفوذ أو 
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ميكن للمجلس أضاف مشروع تعديل هذه املادة فقرة جديدة، ونصها كما يلي: "

أو للرئيس املنتدب، يف حالة عدم املؤاخذة أو حفظ القضية، حسب احلالة، أن يوجه 

 يعترب ذلك مالحظات للقاضي ولفت انتباهه إىل اخلطأ املهين متى كان بسيطا. وال

 .عقوبة تأديبية"

 ومما يالحظ على هذه الفقرة، ما يلي:

فيه تداخل يف معا أن ترك هذا االختصاص إىل اجمللس والرئيس املنتدب  -1

االختصاصات، ومن شأنه إحداث نوع من االضطراب خبصوص تطبيق هذا 

 املقتضى، مما يتعني معه التحديد الدقيق جلهة االختصاص.

خطأ،  ه أليمؤاخذة القاضي ال ميكن تصور ارتكابأن يف حالة عدم  -2

من خمالفات تأديبية، والرباءة  يهألن عدم املؤاخذة تعين براءته مما نسب إل

عند ارتكاب فعل ال يشكل خطأ مهنيا، أو إما ال تكون إال يف حالتني: 

 ثبات. اإلانعدام 

أن يف حالة احلفظ ميكن تصور ارتكاب خطأ من قبل القاضي،  -3

عديم و جسيمغري عمدي وغري خصوصا يف احلاالت اليت يكون فيها اخلطأ 



الضرر، مما ميكن معه لفت انتباه القاضي إىل ذلك اخلطأ لتالفيه يف 

 املستقبل.

أن اجلهة اليت يستحسن أن تلفت انتباه القاضي للخطأ البسيط يف حال  -4

القضية، هي جلنة التأديب بدال من اجمللس أو الرئيس املنتدب، باعتبار حفظ 

 اختصاصها من جهة، وختفيفا على اجمللس والرئيس املنتدب من جهة أخرى.

يقرتح وانسجاما مع النسق القانوني العام باملغرب، مراعاة هلذه املالحظات، و

ن للجنة التأديب، يف حالة ميك" موضوعها كما يلي: تغيري الفقرة "نادي قضاة املغرب"

حفظ القضية، أن توجه مالحظات للقاضي ولفت انتباهه إىل اخلطأ املهين متى كان 

 ."وال توضع يف امللف اخلاص بالقاضي بسيطا. وال يعترب ذلك عقوبة تأديبية

104116 

حتدد سن التقاعد ما يلي: "على  104 املادةالفقرة الثانية من نص مشروع تعديل 

، بعد ( سنة، وميكن متديد حد السن املذكور65بالنسبة للقضاة يف مخس وستني )

كما نص  ."( مرات4ملدة أقصاها سنتني قابلة للتجديد أربع ) موافقة القاضي،

"ميكن للمجلس متديد حد سن على ما يلي:  116خبصوص الفقرة الثالثة من املادة 

قصاها سنتني قابلة للتجديد لنفس الفرتة إىل حني بلوغهم سن مخسا تقاعدهم ملدة أ

 .( سنة )..("75وسبعني )

 ومما يالحظ على مشروع هذا التعديل، ما يلي:

أن مبدأ متديد سن تقاعد القضاة ملدة معينة قابلة للتجديد بقرار من  -1

نها األممية م-اجلهة املختصة، خمالف ملا أمجعت عليه كل املعايري الدولية 

"تعيني املعنية باستقاللية القضاء، نظرا ملا ينطوي عليه ذلك من  -واإلقليمية

للقضاة، تتوقف إعادة تعيينهم يف مناصبهم من جديد على ضرورة  مؤقت"

تقييم أدائهم املهين، وهو ما يشكل خطرا على استقاللية القضاء وحريته 

لة من جهة ثانية، من جهة، وبالتالي على حقوق املواطنني وحسن سري العدا

 وعلى جودة العمل القضائي وجناعته من جهة أخرى.



أن الغاية من هذا التمديد، هي اخلصاص الكبري يف صفوف القضاة  -2

مبحاكم اململكة مقارنة حبجم األعباء املوكولة إليهم، وهو ما يقتضي من 

، بدال عن التوسع التشريعي يف آلية متديد سن التقاعد، تنفيذ وزارة العدل

( من اإلجراءات الفعالة لتنفيذ 05التزام احلكومة باإلجراء اخلامس )

املبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائية، واملعتمدة مبوجب قرار 

، حتت رقم 1989دجنرب  15اجلمعية العامة لألمم املتحدة الصادر بتاريخ 

 يتعني على الدول أن تولي اهتماما، والذي ينص على ما يلي: "44/162

خاصا لضرورة توفري املوارد الكافية لعمل النظام القضائي، ويشمل ذلك 

تعيني عدد كاف من القضاة ملواجهة األعباء القضائية، وتوفري الدعم الالزم 

 .للمحاكم من املوظفني واملعدات"

 75أن املدة الكاملة بعد احتساب كل التمديدات املذكورة، تبلغ سن  -3

، على أداء القضاة، وبالتالي على النجاعة سنة، وهو ما سيؤثر، بالطبيعة

كما أنه ينطوي على حيف خبصوص  ،القضائية ولو كان ذلك بإرادتهم

مساهمات مالية قدموها املعاش الذي هو عبارة عن ر مدة استفادتهم من َصِق

 إىل صندوق التقاعد طيلة مدة اشتغاهلم.

"نادي يقرتح ت الصلة، واحرتاما للمعايري الدولية ذامراعاة هلذه املالحظات، و

 إبقاء هذه الفقرة، على عالتها، كما كانت دون إقرار هذا التعديل.  قضاة املغرب"
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يعني اجمللس امللحقني القضائيني "تنص الفقرة األوىل من هذه املادة على ما يلي: 

الذين يقضون مدة تكوينهم باملعهد العالي للقضاء يف تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي 

باجلريدة الرمسية، بعد جناحهم يف امتحان نهاية التمرين، قضاة يف الرتبة األوىل من 

 . "بعده 115الدرجة الثالثة، وخيضعون لنسق الرتقي املذكور يف املادة 

، إال موضوع هذه املذكرة ومل تكن هذه املادة حمل أي تعديل مبوجب املشروع

لقيم ، واستثمارا منه ملناسبة تقديم هذا املشروع، ودعما منه "نادي قضاة املغرب"أن 

 يبدي بعض مالحظاته عليها كما يلي:، العدالة واإلنصاف واملساواة واملوضوعية



 واحملال خبصوصه على ،114يف املادة  نسق الرتقي املقصودأن  -1

من النظام األساسي  23املنصوص عليه يف الفصل النسق ، هو 115املادة 

الرتقية من  ، فإنواعتمادا على هذا النسقامللغى.  1974للقضاة لسنة 

من الرتبة األوىل إىل الرتبة تبدأ الدرجة الثالثة إىل الدرجة الثانية 

خالف ما جاءت به املادة وهذا  .، ومدتها اإلمجالية مثان سنواتالسادسة

، واليت قلصت املتعلق بالنظام األساسي للقضاةمن القانون التنظيمي  33

من املدة املوجبة الستحقاق نفس الرتقية وحصرتها فقط يف بلوغ الرتبة 

، وبالتالي قصر مدتها اإلمجالية يف ست الدرجة الثالثة مناخلامسة 

 .يف النظام امللغىسنوات بدال عن مثان سنوات اليت كانت 

، هم الذين كانوا يقضون مدة تكوينهم القضاةمن  41الفوج أن  -2

يف تاريخ نشر هذا القانون، وهو ما يعين عدم  ءيف املعهد العالي للقضا

ترقيتهم إىل الدرجة الثانية إال بعد بلوغهم الرتبة السادسة من  إمكانية

  .الدرجة الثالثة

سيظل خاضعا املذكور  41أن ما سيثار عمليا، هو أن الفوج  -3

الذي خترج بعده، إذ سيستحق  42لنسق طويل يف الرتقي مقارنة مع الفوج 

الرتقية من الدرجة الثالثة إىل الثانية بعد مثان سنوات من العمل، يف حني 

ستتم ترقية الفوج املوالي له بعد مدة ست سنوات فقط ؛ أي أن الفوج 

، مع أن األقدمية هي املدخل الالحق بسنتنيالفوج  بعدسيرتقى القديم 

 املعياري العام لكل ترقية.

 إلنصاف هذه الفئة من القضاة امللحة ومراعاة هلذه املالحظات، ونظرا إىل احلاجة

واحرتاما ملبادئ ، ورغبة يف إرجاع األمور إىل نصابها املوضوعي، املقبلة على الرتقية

الفرق الربملانية تبين طرحه الرامي على  "نادي قضاة املغرب"يقرتح وقواعد الدستور، 

ضمن يمبا  ،اإىل تعديل هذه املادة يف إطار إمكانية تقديم مقرتح قانون خبصوصه

بعد حذف فقرتيها ، وذلك جبعلها حتقيقا للعدل واملساواة 41حالة قضاة الفوج استيعاب 

د يقضون مدة تكوينهم باملعهكانوا ن الذين ون القضائيوامللحق خيضعكما يلي: "



يف تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي باجلريدة الرمسية، لنسق الرتقي  ،العالي للقضاء

 ".أعاله 33املذكور يف املادة 

 

 املكتب التنفيذي لـ "نادي قضاة املغرب"


