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 -Iال�سياق :
مبنا�سبة انطالق «احلوار الوطني حول �إ�صالح منظومة العدالة باملغرب» ،وجب التذكري ب�أن
�إ�صالح الق�ضاء ،و�إ�صالح منظومة العدالة ب�صفة عامة �شكل مو�ضوع منا�شدات متوا�صلة
خا�صة خالل العقدين الأخريين.حيث برز بقوة مطلب ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية عن
ال�سلطة التنفيذية ،وت�أهيل الق�ضاء لإن�صاف املتقا�ضني و�ضمان احلقوق الأ�سا�سية؛
و�إذا كانت حمطة �إحداث هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة قد �شكلت حتوال نوعيا يف �إعطاء مدلول
لتلك املنا�شدات من خالل تقييمها لالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،وم�ستوى �أداء
العدالة يف عالقة بتلك االنتهاكات باملغرب .وهو ما انعك�س على طبيعة التو�صيات ذات
ال�صلة ب�إ�صالح الق�ضاء وت�أهيله ،ف�إن املحطة الثانية والفا�صلة قد عك�سها د�ستور يوليوز
 ،2011حني �أ�س�س للحقوق واحلريات ،وكر�س ال�ضمانات الأ�سا�سية للمحاكمة العادلة،
و�أقر بال�سلطة الق�ضائية ك�سلطة م�ستقلة.
وبناء عليه ،ن�ؤكد اليوم يف م�ؤ�س�سة ادري�س بنزكري حلقوق الإن�سان والدميقراطية ،ب�أن
ال�سياق الذي يفتح فيه ور�ش �إ�صالح منظومة العدالة باملغرب ،هو �سياق داعم بامتياز،
وينبغي �أن ي�ؤدي احلوار الوطني على هذا امل�ستوى �إىل �إ�صالح فعلي للق�ضاء وملنظومة
العدالة.
ويف هذا ال�سياق �سنعمل على ا�ستخال�ص املرجعيات الداعمة لهذا الإ�صالح� ،سواء على
م�ستوى تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة� ،أو على م�ستوى املقت�ضيات الد�ستورية ذات
ال�صلة.
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بخ�صو�ص املرجعيات امل�ؤطرة لإ�صالح الق�ضاء وت�أهيل العدالة :
�أ�صبح للمغرب مرجعية حمددة  ،انطلقت بداية بتو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة ليتم الت�أكيد
على جمملها يف مقت�ضيات د�ستورية �رصيحة� ،أخذت يف م�ضمونها بالت�أ�صيل الد�ستوري للحريات
واحلقوق الأ�سا�سية وربط فعالية هذا الت�أ�صيل ب�رضورة ت�أهيل العدالة و�إ�صالح الق�ضاء.
ولأن الد�ستور اجلديد حمطة الحقة لتو�صيات الهيئة ،ف�إنه يد�شن بالفعل ملرحلة جديدة تتميز
باحلاجة �إىل بلورة القوانني التنظيمية ذات ال�صلة ،والتي البد �أن جت�سد فعليا وعمليا ،امل�ستجدات
الد�ستورية ال�رصيحة.
من هذا املنظور تت�أكد �أهمية الندوة املقرتحة من خالل الإطار الذي يحدده عنوانها .كما ت�أتي
احلاجة امللحة �إليها ووفق املنظور املحدد لها من زاوية م�ؤ�س�سة «�إدري�س بنزكري حلقوق الإن�سان
والدميقراطية» ،وم�س�ؤوليتها يف امل�ساهمة يف النقا�ش الهادف �إىل بلورة املعامل الأ�سا�سية لهند�سة
هذه القوانني التنظيمية وربطها مبرجعية هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة وروح املقت�ضيات الد�ستورية
اجلديدة.
ولو�ضع �إطار حمدد للق�ضايا التي �سيتم التطرق �إليها يف هذه الندوة ،كان البد من ر�صد عام
للأ�س�س التي اعتمدت يف تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة للو�صول �إىل ت�أهيل العدالة
املغربية و�آليات �إ�صالح الق�ضاء ب�إبراز املرجعية التي اعتمدت فيها والإ�صالحات التي ت�ضمن
حتقيقها لالنتقال �إىل ا�ستنباط املبادئ الأ�سا�سية التي اعتمدها الد�ستور اجلديد يف جمال ال�ضمانات
واحلريات واحلقوق الأ�سا�سية مع �إبراز مبد أ� ومفهوم ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية.

�أوال :الأ�س�س املعتمدة يف تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة ذات ال�صلة
ب�إ�صالح الق�ضاء
�أكدت الهيئة بخ�صو�ص منطلقات تو�صيتها على الدعوة امللكية لإ�صالح الق�ضاء ،و�ضمان
حرمته وجعل �أحكامه ت�ستهدف الإن�صاف يف �إطار من اال�ستقالل عن كل �أ�شكال ال�ضغوط
املادية واملعنوية ،واعتبار مبد�أ ا�ستقالل الق�ضاء كقاعدة دميقراطية ل�ضمان ح�سن �سري العدالة،
ول�سيادة القانون وم�ساواة اجلميع �أمامه يف جميع الظروف والأحوال ،ولدور الق�ضاء يف ك�سب
رهان الدميقراطية والتنمية.
ولتنطلق الهيئة يف حتديد بع�ض من �أهم م�ضامني مرجعيتها يف �إعداد تو�صياتها كالتايل :
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مرجعية الهيئة يف �إعداد التو�صيات :
• املعايري الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان واال�ستفادة من التجارب املقارنة يف جمال العدالة
االنتقالية يف العامل ،وكذا االجتهادات املبلورة فيما يخ�ص عالقة حقوق الإن�سان بالدميقراطية
يف �إطار الأمم املتحدة� ،أو الهيئات الربملانية الدولية،
• م�ستخل�صات التجربة املغربية يف مو�ضوع االنتهاكات اجل�سيمة املرتكبة يف املا�ضي من
حيث �أنواعها ومداها وامل�س�ؤوليات امل�ؤ�س�ساتية التي ارتبطت بها و�أوجه اخل�صا�ص يف
جماالت القانون والعدالة واحلكامة الأمنية،
• الدرا�سات والأبحاث العلمية ب�ش�أن الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية ذات ال�صلة بحقوق
الإن�سان �أو تلك التي قد يكون لها �أثر �إيجابي �أو �سلبي على احرتامها والتمتع بها .مما مكن
من تبني ما يتعني تعزيزه وتقويته� ،أو �إلغا�ؤه� ،أو تتميمه �أو و�ضعه لأول مرة ،على �صعيد
ال�ضمانات وامل�ساطر،
• الدرا�سات التي مكنت من الوقوف على تعزيز �صالحيات ووظائف اجلهات املعنية �أو
املتدخلة يف جمال حقوق الإن�سان ،من حيث ممار�ستها ملهامها.

املجاالت الرئي�سية للإ�صالحات املقرتحة :

 -1تعزيز احلماية الد�ستورية حلقوق الإن�سان :
يف �إطار تفكريها حول الق�ضايا التي ينبغي �أخذها بعني االعتبار يف �صلب د�ستور البالد� ،أكدت
هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة يف تو�صياتها على مايلي :
• تعزيز احرتام حقوق الإن�سان وحت�سني احلكامة الأمنية وخا�صة يف حالة الأزمات.
• دعم الت�أ�صيل الد�ستوري حلقوق الإن�سان كما هي متعارف عليها دوليا وذلك عرب تر�سيخ
وا�ضح ملبد�أ �سمو املعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة ،وب�شكل عام معايري القانون
الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين على القوانني الوطنية.
• التن�صي�ص الد�ستوري ال�رصيح بفحوى احلريات واحلقوق الأ�سا�سية مثل حريات التنقل
والتعبري والتظاهر والتنظيم النقابي وال�سيا�سي والتجمع والإ�رضاب و�رسية املرا�سالت
وحرمة امل�سكن واحرتام احلياة اخلا�صة .وحت�صينها بالقدر الكايف �ضد �أية تقلبات للعمل
الت�رشيعي والتنظيمي والإداري العادي .مع التن�صي�ص على املقت�ضى الذي يجعل تنظيم
هذا املجال من اخت�صا�ص القانون ،و�إلزام امل�رشع نف�سه كلما �أقدم على تنظيم ممار�ستها،
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ب�أن ي�سن ،ف�ضال عن ال�ضمانات املوجودة� ،ضمانات �أخرى وقائية مع �سبل اللجوء للعدالة
ل�صالح املواطنني الذين قد يعتربون �أنهم ت�رضروا يف ممار�سة �أية حرية من تلك احلريات �أو
حق من احلقوق.
• تعزيز ال�ضمانات الد�ستورية للم�ساواة ،وذلك بالتن�صي�ص على امل�ساواة بني الرجال والن�ساء
يف احلقوق ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
• تقوية املراقبة الد�ستورية للقوانني واملرا�سيم التنظيمية امل�ستقلة ال�صادرة عن اجلهاز التنفيذي،
والتن�صي�ص د�ستوريا على احلق يف الدفع ،ا�ستثناء بالد�ستورية قانون من القوانني ،مع الإحالة
على املجل�س الد�ستوري للف�صل فيه وو�ضع �رشوط م�ضبوطة لذلك تفاديا لالدعاء املفرط
بالال د�ستورية ،و�ضمان حق الأقلية يف الطعن بعدم د�ستورية القوانني ال�صادرة عن الربملان
�أمام املجل�س الد�ستوري.
• جترمي ممار�سة االختفاء الق�رسي واالعتقال التع�سفي والإبادة العن�رصية وباقي اجلرائم �ضد
الإن�سانية والتعذيب وكل �أ�شكال املعاملة والعقوبات القا�سية واللإن�سانية و املهنية.
• منع كل �أ�شكال امليز املدانة دوليا وكل �أ�شكال التحري�ض على العن�رصية ومقت الأجانب
والعنف والكراهية على م�ستوى القواعد الد�ستورية ال�سامية.
• الإقرار د�ستوريا مببد�أ براءة كل متهم �إىل �أن تثبت �إدانته ،و�ضمان حقه يف حماكمة عادلة.
• تعزيز املبد�أ الد�ستوري ،من حيث ف�صل ال�سلط ،وخا�صة فيما يت�صل با�ستقالل العدالة
والنظام الأ�سا�سي للق�ضاة ،مع املنع ال�رصيح لأي تدخل لل�سلطة التنفيذية يف تنظيم العدالة
و�سري ال�سلطة الق�ضائية.
• تقوية ال�ضمانات الد�ستورية ال�ستقالل املجل�س الأعلى للق�ضاء وجعل نظامه الأ�سا�سي
يحدد بقانون تنظيمي يتم مبقت�ضاه مراجعة ت�شكيلته ووظيفته مبا ي�ضمن متثيلية �أطراف
�أخرى غري ق�ضائية داخله ،مع الإقرار له با�ستقالله الذاتي ب�رشيا وماليا ،ومتكينه من �سلطات
وا�سعة يف جمال تنظيم املهنة وو�ضع �ضوابطها و�أخالقياتها وتقييم عمل الق�ضاة وت�أديبهم.
وتخويله �إعداد تقرير �سنوي عن �سري العدالة.
• النهو�ض باحلكامة الأمنية من حيث تقوية الأمن وحفظ النظام العام �سواء يف الظروف
العادية �أو عند حدوث �أزمات.
• تو�ضيح وتقوية �سلطات الربملان يف البحث وتق�صي احلقائق فيما يخ�ص احرتام حقوق الإن�سان
والوقوف على �أية وقائع قد تثبت حدوث انتهاكات ج�سيمة ،مع �إلزامه ب�إن�شاء جلان للتق�صي
ذات االخت�صا�ص الوا�سع يف كل احلاالت التي يبدو فيها �أن حقوق الإن�سان قد انتهكت
�أو هي معر�ضة لذلك ب�شكل �سافر ،مع منح الأقلية هي الأخرى حق �إن�شاء تلك اللجان.
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 -2موا�صلة االن�ضمام �إىل اتفاقيات القانون الدويل حلقوق الإن�سان :
• امل�صادقة على الربوتوكول الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
املتعلق مبنع عقوبة الإعدام.
• امل�صادقة على الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد الن�ساء ،ورفع التحفظات التي �سجلها املغرب بخ�صو�ص بع�ض مقت�ضيات
االتفاقية املذكورة.
• امل�صادقة على النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية تتميما لتوقيع املغرب عليه ،مع
فح�ص الإكراهات املطروحة.

 -3تعزيز احلماية القانونية والق�ضائية حلقوق الإن�سان :
التعزيز القانوين للحقوق واحلريات الفردية واجلماعية :
• تدقيق امل�ساطر والآليات الق�ضائية القبلية والبعدية الكفيلة ب�ضمان التوازن بني �رضورة
تو�سيع جماالت احلرية و�صيانة كرامة الأفراد وحياتهم اخلا�صة وما تقت�ضيه مكافحة الإرهاب
واحلقد والعنف والتمييز ب�شكل متوازن.
• تعزيز املراقبة الق�ضائية ملا بعد �صدور الأحكام.
• تدقيق �سبل تقوية وت�أهيل التنظيم الذاتي للم�ؤ�س�سات املهنية ،وخ�صو�صا ما يتعلق
بالأخالقيات وقواعد ال�سلوك وت�سوية املنازعات الداخلية.
االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان :
مت التن�صي�ص على مالءمة الت�رشيع اجلنائي الوطني وتعهدات والتزامات املغرب فيما يخ�ص املعايري
الدولية ،ب�ش�أن جرميتي االختفاء الق�رسي واالعتقال التع�سفي ،و�ضمنها ب�صفة خا�صة :
• �إدماج التعاريف والأو�صاف والعنا�رص املكونة لها يف االتفاقيات الدولية يف القانون
اجلنائي املغربي باعتبارها جرائم.
• �إدماج عنا�رص امل�س�ؤولية املتعلقة بها و اجلزاءات الواردة ب�ش�أنها كما هي معرفة دوليا.
• معاقبة مرتكبي االنتهاكات و�رشكائهم ب�أ�شد العقوبات ،كيفما كانت رتبتهم �أو و�ضعهم
�أو وظيفتهم �أو �أية عالقة لهم بتقييد احلرية ونفاذ القانون �أو من ي�أمترون ب�أوامرهم �أو من
يقدمون بحكم وظائفهم م�ساعدات �أو خربات ،ف�ضال عن كل من يت�سرت �أو ميتنع عن تقدمي
معلومات تخ�ص جرائم االختفاء الق�رسي و االعتقال التع�سفي و التعذيب.
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• تخويل املوظفني العموميني ووكالء ال�سلطة والأعوان امل�ؤمترين ب�أوامر ر�ؤ�سائهم واجب
التبليغ عن كل معلومات تدل على ارتكاب �أو حماولة ارتكاب اجلرائم املذكورة �أيا كانت
�صفة ال�سلطة الآمرة به.
• و�ضع مقت�ضيات م�سطرية خا�صة ،بحماية �ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان
وذوي حقوقهم عند االقت�ضاء من حيث اال�ستماع �أثناء البحث واالنت�صاب كطرف مدين
�أمام اجلهة الق�ضائية املخت�صة ومن حيث الت�أهيل وجرب ال�رضر.
• �إعداد م�رشوع قانون يجرم التعذيب عمال بتو�صية املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان
وب�إقدام الربملان على امل�صادقة عليه بق�صد ن�رشه ر�سميا ،وتعزيز مقت�ضياته وفق ما ورد �أعاله.

 -4و�ضع ا�سرتاتيجية ملكافحة الإفالت من العقاب :
• تدعو هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة بناء على النتائج الواردة يف تقريها اخلتامي �إىل و�ضع
�إ�سرتاتيجية وطنية متكاملة ،و متعددة الأطراف ،ملكافحة الإفالت من العقاب ت�ستند على
املقت�ضيات الت�رشيعية احلمائية املالئمة للمعايري الدولية ومتطلبات توطيد وحماية م�سل�سل
الدميقراطية اجلاري يف البالد ،يف �إطار تتدخل فيه كافة الأطراف القانونية والق�ضائية
واملدنية والرتبوية واالجتماعية ،بوا�سطة برامج ت�ستهدف الت�صدي والوقاية والتح�سي�س
والتثقيف والتكوين ،و�ضمان تدابري زجرية فعالة ورقابة �شفافة وعادلة للقطع مع كل �إفالت
من العقاب.

� -5إعادة ت�أهيل ال�سيا�سة والت�رشيع اجلنائيني :
• بلورة مداخيل �إ�صالحية حول مو�ضوع ال�سيا�سة اجلنائية للبالد ،وب�صفة خا�صة ما
يتعلق مب�ستوى االعتقال والعقوبات ال�سالبة للحرية وبدائلها ،وبدائل الدعوى العمومية
و�ضمانات حماية ال�ضحايا وم�ساعدتهم وحماية الفئات الأكرث ه�شا�شة ،و�آليات العدالة
اجلنائية.
• تعزيز املراجعة الأخرية لقانون امل�سطرة اجلنائية مبقت�ضيات �إ�ضافية و�أخرى تكميلية ،فيما
يخ�ص تكري�س احرتام حقوق الإن�سان ،والتوجه نحو عدالة حتقيقية بدل عدالة اتهامية،
وت�صحيح �أوجه االختالالت التي �أفرزتها املمار�سة واعرت�ضت �سبيل املهنيني.
• تعزيز املراجعة الأخرية للقانون اجلنائي ،ب�إدراج تعريف وا�ضح ودقيق للعنف �ضد الن�ساء،
يعتمد املعايري الدولية يف املجال ،والتن�صي�ص على ت�شديد العقوبات يف حالة تعر�ض الن�ساء
للعنف مبختلف �أ�شكاله ،مبا يف ذلك االغت�صاب من طرف موظفي الأجهزة املكلفة بتنفيذ
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القوانني ،وتو�سيع جمال جترمي التحر�ش اجلن�سي لي�شمل خمتلف الف�ضاءات (بدل ح�رصه يف
ف�ضاء العمل كما جاء يف التعديالت الأخرية) ،والأخذ ب�إلزامية و�ضع الن�ساء �أثناء احلرا�سة
النظرية حتت م�س�ؤولية الن�ساء.

 -6ت�أهيل العدالة وتقوية ا�ستقالليتها :
• بالإ�ضافة �إىل ما ورد يف �ش�أن تقوية ال�سلطة الق�ضائية د�ستوريا؛
• ف�صل وظيفة وزير العدل عن املجل�س الأعلى للق�ضاء؛
• جعل املجل�س الأعلى للق�ضاء مبقر املجل�س الأعلى بالرباط؛
• متابعة ت�رسيع وثرية �إ�صالح الق�ضاء و النهو�ض مب�ستواه؛
• موا�صلة حتديث املحاكم؛
• حتفيز الق�ضاء و�أعوان العدالة ،وتكوينهم الأ�سا�سي وامل�ستمر والتقييم املنتظم لأدائهم؛
• موا�صلة م�شاريع تنظيم خمتلف املهن الق�ضائية و جعلها قادرة على ال�ضبط الذاتي ل�ش�ؤونها
من حيث احلقوق والواجبات والأخالقيات؛
• مراجعة تنظيم واخت�صا�صات وزارة العدل ب�شكل يحول دون �أي تدخل �أو ت�أثري للجهاز
الإداري يف جمرى العدالة و �سري املحاكمات؛
• جترمي تدخل ال�سلطة الإدارية يف جمرى العدالة؛
• ت�شديد العقوبات اجلنائية يف حق كل �إخالل �أو م�سا�س بحرمة الق�ضاء وا�ستقالله.

 -7يف باب حقوق ال�سجني :
• �إعمال التو�صيات ال�صادرة عن املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان الواردة يف تقريره
اخلا�ص حول الو�ضع يف امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ال�صادر يف �سنة  2004لإ�صالح الأو�ضاع
وذلك فيما يتعلق بتو�سيع �صالحيات قا�ضي تطبيق العقوبات ،وتفعيل نظام الإفراج املقيد
واملراقبة الق�ضائية و�إعداد مقت�ضيات تخ�ص نظام العفو من حيث م�سطرته ومعايريه.
• �إحداث جمل�س �إداري م�صغر ،يتكون من ق�ضاة ومربني وخمت�صني يف املجال ،يتوىل �إبداء
الر�أي يف الت�سيري املايل والتنظيمي والأمني وتدبري املوارد الب�رشية ،واختيار مدراء ال�سجون
وتعيينهم يف الأماكن املنا�سبة وتقييم �سري املرفق.
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 -8يف باب تر�شيد احلكامة الأمنية تطرقت الهيئة وب�شكل خا�ص �إىل :
• و�ضعية و تنظيم �أجهزة الأمن :

• تو�ضيح ون�رش الإطار القانوين والن�صو�ص التنظيمية املت�صلة به فيما يتعلق ب�صالحيات
وتنظيم م�سل�سل اتخاذ القرار الأمني ،وطرق التدخل �أثناء العمليات و�أنظمة املراقبة وتقييم
عمل الأجهزة اال�ستخباراتية ،وال�سلطات الإدارية املكلفة بحفظ النظام العام �أو تلك التي
لها �سلطة ا�ستعمال القوة العمومية.
• معايري وحدود ا�ستعمال القوة:
• �إلزام كل جهاز �أو وكيل لل�سلطة �أو الأمن باالحتفاظ بكل ما يوثق لقرار التدخل �أو اللجوء
�إىل القوة العمومية ،ف�ضال عن الإم�ساك بالتقارير والإ�شعارات واملرا�سالت املت�صلة بها،
• �إبطال الأوامر والتعليمات ال�شفوية� ،إال يف حالة اخلطر املحدق ،على �أن تتبع الأوامر
ال�شفوية عندئد ب�أخرى مكتوبة وموقعة لت�أكيدها،
• املعاقبة الإدارية واجلنائية ال�صارمة لكل من ثبت عليه �إخفاء ما ترتب من اخل�سائر الب�رشية �أو
املادية ب�ش�أن اال�ستعمال املفرط للقوة العمومية �أو قام بتزوير �أو تدمري �أو الت�سرت عن ما ح�صل
من جتاوزات �أو وثائق مت�صلة بها �أو ت�سرت عليها.

 -IIبخ�صو�ص مرجعيات الد�ستور ب�ش�أن �إ�صالح الق�ضاء وت�أهيل العدالة
ولأن الن�ص الد�ستوري اجلديد جاء كمحطة الحقة لتو�صيات هيئات الإن�صاف وامل�صاحلة
وهو بدالك يد�شن ملرحلة بلورة القوانني التنظيمية املتعلقة بامل�ستجدات الد�ستورية ،ولذلك
وجب ا�ستنباط املبادئ والأ�س�س املعتمدة يف الد�ستور اجلديد بخ�صو�ص احلريات واحلقوق
الأ�سا�سية وال�ضمانات التي يكفلها بالنظر للمرجعية التي يعتمدها على هذا امل�ستوى.

�أوال:الت�أ�صيل الد�ستوري ملرجعية كونية حقوق الإن�سان :
�أكد الد�ستور اجلديد يف الت�صدير والذي اعتربه جزءا ال يتجز�أ منه على ما يلي :
• ت�شبث املغرب بحقوق الإن�سان كما هي متعارف عليها عامليا ،و �إلزامه بحماية حقوق
الإن�سان و القانون الدويل الإن�ساين والنهو�ض بهما ،والإ�سهام يف توطيدهما مع مراعاة
الطابع الكوين لتلك احلقوق و عدم قابليتها لتجزئ.
• ح�رض كل �أ�شكال التمييز ب�سبب اجلن�س �أو اللون �أو املعتقد �أو الثقافة �أو االنتماء االجتماعي
�أو اجلهوي �أو اللغة �أو الإعاقة �أو �أي و�ضع �شخ�صي مهما كان .مع جعل االتفاقيات الدولية
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كما �صادق عليها املغرب ،ويف نطاق �أحكام الد�ستور ،وقوانني اململكة وهويتها الوطنية
الرا�سخة ت�سمو ،فور ن�رشها ،على الت�رشيعات الوطنية والعمل على مالءمة هذه الت�رشيعات
مع ما تتطلبه تلك امل�صادقة.

ثانيا :الت�أ�صيل الد�ستوري للدميقراطية وامل�ساواة �أمام القانون :

• �أكد د�ستور  1يوليوز  2011على �أن النظام الد�ستوري للمملكة يقوم على �أ�سا�س ف�صل
ال�سلط وتوازنها وتعاونها والدميقراطية املواطنة والت�شاركية وعلى مبادئ احلكامة اجليدة
وربط امل�س�ؤولية باملحا�سبة.
• و�أن القانون هو �أ�سمى تعبري عن �إرادة الأمة ،واجلميع� ،أ�شخا�صا ذاتيني �أو اعتباريني ،مبا
فيهم ال�سلطات العمومية مت�ساوون �أمامه وملزمون باالمتثال �إليه.
• ولل�سلطات العمومية �أن تعمل على توفري الظروف التي متكن من تعميم الطابع الفعلي حلرية
املواطنات واملواطنني ،وامل�ساواة بينهم ،ومن م�شاركتهم يف احلياة ال�سيا�سية ،واالقت�صادية
والثقافية واالجتماعية.
• �إلزامية الد�ستور بوجوب ن�رش القواعد القانونية كمبادئ ملزمة ،وبدون �أثر رجعي للقانون.
• تن�صي�ص الد�ستور على �أن تعمل ال�سلطات العمومية على �إحداث هيئات للت�شاور ،ق�صد
�إ�رشاك خمتلف الفاعلني االجتماعيني يف �إعداد ال�سيا�سات العمومية وتفعيلها وتنفيذها
وتقييمها ،و�سن حق املواطنني� ،ضمن �رشوط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي ،يف تقدمي
ملتم�سات يف جمال الت�رشيع وتقدمي عرائ�ض �إىل ال�سلطات.
• �إعطاء االخت�صا�ص للمحكمة الد�ستورية للنظر يف كل دفع متعلق بعدم د�ستورية قانون �أثري
�أثناء النظر يف ق�ضية �إذا دفع �أحد الأطراف ب�أن القانون الذي �سيطبق يف النزاع مي�س باحلقوق
و باحلريات التي ي�ضمنها الد�ستور .وال ميكن �إ�صدار الأمر بتنفيذ مقت�ضى مت الت�رصيح بعدم
د�ستوريته ،وال تطبيقه كما يتم ن�سخه ابتداء من التاريخ الذي حددته املحكمة الد�ستورية يف
قرارها.

بت�أكيده على هذه املنطلقات ،جند يف الد�ستور اجلديد تن�صي�ص مف�صل على املبادئ الأ�سا�سية
التالية :
على م�ستوى الت�أ�صيل الد�ستوري للمبادئ الأ�سا�سية للحريات واحلقوق :
• يتمتع الرجل واملر�أة ،على قدم امل�ساواة ،باحلقوق واحلريات املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية والبيئية الواردة يف الد�ستور ،وكذا يف االتفاقيات واملواثيق الدولية،
كما �صادق عليها املغرب ،وكل ذلك يف نطاق �أحكام الد�ستور وثوابت اململكة وقوانينها.
ت�أهيل العدالة و�إ�صالح الق�ضاء على �ضوء تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة واملقت�ضيات الد�ستورية اجلديدة
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• ت�سعى الدولة �إىل حتقيق مبد�أ املنا�صفة بني الرجال والن�ساء.
• احلق يف احلياة هو �أول احلقوق لكل �إن�سان .ويحمي القانون هذا احلق.
• لكل فرد احلق يف �سالمة �شخ�صه و �أقربائه ،و حماية ممتلكاته.
• ال يجوز امل�س بال�سالمة اجل�سدية �أو املعنوية لأي �شخ�ص ،يف �أي ظرف ،و من قبل �أي جهة
كانت ،خا�صة �أو عامة.
• ال يجوز لأحد �أن يعامل الغري ،حتت �أي ذريعة ،معاملة قا�سية �أو ال �إن�سانية �أو مهينة �أو
حاطة بالكرامة الإن�سانية.
• لكل �شخ�ص احلق يف حماية حياته اخلا�صة.
• ال تنتهك حرمة املنزل ،وال ميكن القيام ب�أي تفتي�ش �إال وفق ال�رشوط و الإجراءات التي ين�ص
عليها القانون.
• ال تنتهك �رسية االت�صاالت ال�شخ�صية ،كيفما كان �شكلها .وال ميكن الرتخي�ص باالطالع
على م�ضمونها �أو ن�رشها ،كال �أو بع�ضا� ،أو با�ستعمالها �ضد �أي كان� ،إال ب�أمر و وفق ال�رشوط
والكيفيات التي ين�ص عليها القانون.
• حرية التنقل عرب الرتاب الوطني واال�ستقرار فيه ،واخلروج منه ،والعودة �إليه ،م�ضمونة
للجميع وفق القانون.
• حرية الفكر والر�أي والتعبري مكفولة بكل �أ�شكالها.
• للمواطنات واملواطنني حق احل�صول على املعلومات املوجودة يف حوزة الإدارة العمومية،
وامل�ؤ�س�سات املنتخبة ،والهيئات املكلفة مبهام املرفق العام.
• ال ميكن تقييد احلق يف املعلومة �إال مبقت�ضى القانون ،بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع
الوطني ،وحماية �أمن الدولة الداخلي واخلارجي ،واحلياة اخلا�صة للأفراد ،وكذا الوقاية
من امل�س باحلريات واحلقوق الأ�سا�سية املن�صو�ص عليها يف هذا الد�ستور ،وحماية م�صادر
املعلومات واملجاالت التي يحددها القانون بدقة.
• حرية ال�صحافة م�ضمونة ،وال ميكن تقييدها ب�أي �شكل من �أ�شكال الرقابة القبلية.
• للجميع احلق يف التعبري ،و ن�رش الأخبار والأفكار والآراء ،بكل حرية ،ومن غري قيد ،عدا
ما ين�ص عليه القانون �رصاحة.
• حريات االجتماع والتجمهر والتظاهر ال�سلمي ،وت�أ�سي�س اجلمعيات ،واالنتماء النقابي
وال�سيا�سي م�ضمونة ،ويحدد القانون �رشوط ممار�سة هذه احلريات.
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• حق الإ�رضاب م�ضمون .ويحدد قانون تنظيمي �رشوط وكيفيات ممار�سته.
• يتمتع الأجانب باحلريات الأ�سا�سية املعرتف بها للمواطنات واملواطنني املغاربة ،وفق
القانون .وميكن للأجانب املقيمني باملغرب امل�شاركة يف االنتخابات املحلية ،مبقت�ضى
القانون �أو تطبيقا التفاقيات دولية �أو ممار�سات املعاملة باملثل.
• يحدد القانون �رشوط ت�سليم الأ�شخا�ص املتابعني �أو املدانني لدول �أجنبية ،وكذا �رشوط منح
حق اللجوء.
• تعمل الدولة على �ضمان احلماية احلقوقية واالجتماعية واالقت�صادية للأ�رسة ،مبقت�ضى
القانون ،مبا ي�ضمن وحدتها وا�ستقرارها واملحافظة عليها.
• ت�سعى الدولة لتوفري احلماية القانونية ،واالعتبار االجتماعي واملعنوي جلميع الأطفال،
بكيفية مت�ساوية ،ب�رصف النظر عن و�ضعيتهم العائلية.
• التعليم الأ�سا�سي حق للطفل وواجب على الأ�رسة والدولة.
• ت�ضمن الدولة حرية املبادرة واملقاولة ،والتناف�س احلر .كما تعمل على حتقيق تنمية ب�رشية
م�ستدامة ،من �ش�أنها تعزيز العدالة االجتماعية ،واحلفاظ على الرثوات الطبيعية الوطنية.
وعلى حقوق الأجيال القادمة.
• ت�سهر الدولة على �ضمان تكاف�ؤ الفر�ص للجميع ،والرعاية اخلا�صة للفئات االجتماعية
الأقل حظا.
• يعاقب القانون على املخالفات املتعلقة بحاالت تنازع امل�صالح ،و على ا�ستغالل الت�رسيبات
املخلة بالتناف�س النزيه ،و كل خمالفة ذات طابع مايل.
• على ال�سلطات العمومية الوقاية ،طبقا للقانون ،من كل �أ�شكال االنحراف املرتبطة
بن�شاط الإدارات والهيئات العمومية ،وبا�ستعمال الأموال املوجودة حتت ت�رصفها ،وب�إبرام
ال�صفقات العمومية وتدبريها ،والزجر عن هذه االنحرافات.
• اعتبار الد�ستور �أن احلقوق الأ�سا�سية املن�صو�ص عليها يف الت�صدير ويف ف�صول اخرى منه
تدخل يف �صالحيات الت�رشيع مبقت�ضى القانون.
على م�ستوى الت�أ�صيل الد�ستوري لل�ضمانات الأ�سا�سية و قواعد �سري العدالة :
• ال يجوز �إلقاء القب�ض على �أي �شخ�ص �أو اعتقاله �أو متابعته �أو �إدانته� ،إال يف احلاالت و طبقا
للإجراءات التي ين�ص عليها القانون.
ت�أهيل العدالة و�إ�صالح الق�ضاء على �ضوء تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة واملقت�ضيات الد�ستورية اجلديدة
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• �ضمان قرينة الرباءة واحلق يف حماكمة عادلة.
• اعتبار كل م�شتبه فيه �أو متهم بارتكاب جرمية بريئا� ،إىل �أن تثبت �إدانته مبقرر ق�ضائي
مكت�سب لقوة ال�شيء املق�ضي به.
• جترمي االعتقال التع�سفي �أو ال�رسي واالختفاء الق�رسي ،وتعر�ض مقرتفيه لأق�سى العقوبات.
• جترمي ممار�سة التعذيب بكافة �أ�شكاله ،ومن قبل �أي �أحد ،ومعاقبة القانون على من ميار�سه.
• يجب �إخبار كل �شخ�ص مت اعتقاله ،على الفور وبكيفية يفهمها ،بدواعي اعتقاله وبحقوقه،
ومن بينها حقه يف التزام ال�صمت .واال�ستفادة يف �أقرب وقت ممكن من امل�ساعدة القانونية،
ومن �إمكانية االت�صال ب�أقربائه ،طبقا للقانون.
• يتمتع كل �شخ�ص معتقل بحقوق �أ�سا�سية ،وبظروف اعتقال �إن�سانية .وميكنه �أن ي�ستفيد من
برامج للتكوين و �إعادة الإدماج.
• يحظر كل حتري�ض على العن�رصية �أو الكراهية �أو العنف.
• يعاقب القانون على جرمية الإبادة وغريها من اجلرائم �ضد الإن�سانية ،وجرائم احلرب،
وكافة االنتهاكات اجل�سيمة واملمنهجة حلقوق الإن�سان.
• يتوىل القا�ضي حماية حقوق الأ�شخا�ص واجلماعات وحرياتهم و�أمنهم الق�ضائي ،وتطبيق
القانون.
• حق التقا�ضي م�ضمون لكل �شخ�ص للدفاع عن حقوقه وعن م�صاحله التي يحميها القانون.
• لكل �شخ�ص احلق يف حماكمة عادلة ،ويف حكم ي�صدر داخل �أجل معقول.
• حقوق الدفاع م�ضمونة �أمام جميع املحاكم.
• يكون التقا�ضي جمانيا يف احلاالت املن�صو�ص عليها قانونا ملن ال يتوفر على موارد كافية
للتقا�ضي.
• تكون الأحكام معللة وت�صدر يف جل�سة علنية ،وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف القانون.
• الأحكام النهائية ال�صادرة عن الق�ضاء ملزمة للجميع.
• يجب على ال�سلطات العمومية تقدمي امل�ساعدة الالزمة �أثناء املحاكمة� ،إذا �صدر الأمر �إليها
بذلك ،و يجب عليها امل�ساعدة على تنفيذ الأحكام.
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• حتدث املحاكم العادية واملتخ�ص�صة مبقت�ضى القانون.
• ال ميكن �إحداث حماكم ا�ستثنائية.
• تعمل ال�رشطة الق�ضائية حتت �سلطة النيابة العامة وق�ضاة التحقيق ،يف كل ما يتعلق بالأبحاث
والتحريات ال�رضورية يف �ش�أن اجلرائم و�ضبط مرتكبيها ولإثبات احلقيقة.
• كل قرار اتخذ يف املجال الإداري� ،سواء كان تنظيميا �أو فرديا ،ميكن الطعن فيه �أمام الهيئة
الق�ضائية الإرادية املخت�صة.
• يحق لكل من ت�رضر من خط�أ ق�ضائي احل�صول على تعوي�ض تتحمله الدولة.
على م�ستوى ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية :
• ويف �إطار جت�سيده ملبد أ� ف�صل ال�سلط ،ح�سم الد�ستور اجلديد مو�ضوع ال�سلطة الق�ضائية ب�أن
جعلها �سلطة م�ستقلة بجانب ال�سلطة الت�رشيعية والتنفيذية.
• �أكد الد�ستور وب�شكل قاطع على �أن ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة عن ال�سلطة الت�رشيعية وعن
ال�سلطة التنفيذية و�أن امللك هو ال�ضامن ال�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية.
• ومنع كل تدخل يف الق�ضايا املعرو�ضة على الق�ضاء ،وال يتلقى القا�ضي ب�ش�أن مهمته الق�ضائية
�أي �أوامر �أو تعليمات ،وال يخ�ضع لأي �ضغط ،كما ال يلتزم ق�ضاة الأحكام �إال بتطبيق
القانون ،وال ت�صدر �أحكام الق�ضاء �إال على �أ�سا�س التطبيق العادل للقانون .ويجب على
ق�ضاة النيابة العامة تطبيق القانون وااللتزامات فقط بالتعليمات الكتابية القانونية ال�صادرة
عن ال�سلطة التي يتبعون لها.
• وال يعزل ق�ضاة الأحكام وال ينقلون �إال مبقت�ضى القانون ،ويجب على القا�ضي كلما اعترب
�أن ا�ستقالله مهدد� ،أن يحيل الأمر �إىل املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية.
• وباملقابل� ،أكد على �أن كل �إخالل من القا�ضي بواجب اال�ستقالل والتجرد خط�أ مهنيا
ج�سيما ي�رصف النظر عن املتابعات الق�ضائية املحتملة ويعاقب القانون كل من حاول الت�أثري
على القا�ضي بكيفية غري م�رشوعة.
• و�إذا كان الد�ستور قد �أكد على احلق يف حرية التعبري للق�ضاة فلقد حددها ،مبا يتالءم مع
واجب التحفظ والأخالقيات الق�ضائية .كما ق�ضى انخراطهم يف اجلمعيات املهنية مع
دائما واجب احرتام واجبات التجرد وا�ستقالل الق�ضاء وطبقا للن�صو�ص املن�صو�ص عليها
يف القانون .ومنع وب�شكل �رصيح على الق�ضاة االنخراط يف الأحزاب ال�سيا�سية واملنظمات
النقابية.
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على م�ستوى تنظيم ال�سلطة الق�ضائية يف �إطار جمل�سها الأعلى :
• يت�ألف املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية الذي ير�أ�سه امللك من :
• الرئي�س الأول ملحكمة النق�ض رئي�سا منتدبا
• الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�ض
• رئي�س الغرفة الأوىل ملحكمة النق�ض
• �أربعة ممثلني لق�ضاة حماكم اال�ستئناف ينتخبهم ه�ؤالء الق�ضاة من بينهم ،مع وجوب �ضمان
متثيلية للن�ساء القا�ضيات من بني الع�رشة املنتخبني ،مبا يتنا�سب مع ح�ضورهم داخل ال�سلك
الق�ضائي.
• الو�سيط
• رئي�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
• خم�س �شخ�صيات يعينها امللك ،م�شهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة ،والعطاء املتميز
يف �سبيل ا�ستقالل الق�ضاء و�سيادة القانون ،من بينهم ع�ضو يقرتحه الأمني العام للمجل�س
الأعلى.
• يحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم و�سري املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية واملعايري
املتعلقة بتدبري الو�ضعية املهنية للق�ضاة وم�سطرة الت�أديب.
• يتوفر املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية على اال�ستقالل املايل والإداري ،ويعقد دورتني يف
ال�سنة على الأقل.
• ي�سهر املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية على تطبيق ال�ضمانات املمنوحة للق�ضاة وال�سيما
فيما يخ�ص ا�ستقاللهم وترقيتهم وت�أديبهم.
• ي�ساعد املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية يف املادة الت�أديبية ق�ضاة مفت�شون من ذوي اخلربة.
• يراعي املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،يف الق�ضايا التي تهم ق�ضاة النيابة العامة ،تقارير
التقييم املقدمة من قبل ال�سلطة التي يتبعون لها.
• وتكون املقررات املتعلقة بالو�ضعية الفردية (للق�ضاة) ال�صادرة عن هذا املجل�س قابلة للطعن
ب�سبب ال�شطط يف ا�ستعمال ال�سلطة� ،أمام �أعلى هيئة ق�ضائية �إدارية باململكة.
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• وخول الد�ستور اجلديد للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية مببادرة منه ،و�ضع تقارير حول
و�ضعية الق�ضاء ومنظومة العدالة وي�صدر التو�صيات املالئمة ب�ش�أنها.
• كما ي�صدر بطلب من امللك �أو احلكومة �أو الربملان� ،آراء مف�صلة حول كل م�س�ألة تتعلق
بالعدالة مع مراعاة مبد�أ ف�صل ال�سلط.

 -IIIحماور الندوة :

من خالل التحديد املرتبط بتو�صيات الهيئة وامل�ستجدات يف باب الت�أ�صيل الد�ستوري للحريات
وال�ضمانات واحلقوق الأ�سا�سية وربط هده املقت�ضيات بالو�ضع اجلديد لل�سلطة الق�ضائية،
بجعلها �سلطة م�ستقلة عن ال�سلطة الت�رشيعية والتنفيذية ،ن�ستطيع ونحن يف مرحلة بلورة القوانني
التنظيمية ذات ال�صلة ،االعتماد على ما يلي من حماور رئي�سة وفرعية لأ�شغال هذه الندوة من
خالل:

�أوال :ت�أهيل العدالة من خالل ما يلي :
• ترجمة املقت�ضيات الد�ستورية املتعلقة باحلقوق واحلريات الأ�سا�سية مب�ضمونها الكوين على
م�ستوى القوانني النافذة.
• تفعيل املقت�ضيات الد�ستورية املعززة للحقوق واحلريات الأ�سا�سية ومالءمة قانون امل�سطرة
اجلنائية و القانون اجلنائي.
• م�ستلزمات ت�أهيل التنظيم الق�ضائي مبا ي�ضمن فعالية �سري العدالة.

املحور الثاين:
�إ�صالح الق�ضاء :
• هند�سة القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية والنظام الأ�سا�سي للق�ضاة من
خالل املقت�ضيات الد�ستورية و�رشوط ت�أهيل ال�سلطة الق�ضائية ك�سلطة م�ستقلة وفاعلة.
• تفعيل �آلية عمل م�ؤ�س�سة النيابة العامة كجزء من ال�سلطة الق�ضائية ،وامل�ستقلة عن ال�سلطة
التنفيذية.
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ت�أهيل العدالة و�إ�صالح الق�ضاء
على �ضوء تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة
واملقت�ضيات الد�ستورية
الربنامج
 9:30 - 9:00ت�سجيل امل�شاركني

 9:45 - 9:30افتتاح �أ�شغال الندوة

املحور الأول  :ت�أهيل العدالة
املقرر العام  :ذ.م�صطفى الناوي

 11:00 – 10:00اجلل�سة الأوىل� :إعمال املقت�ضيات الد�ستورية املتعلقة باحلقوق واحلريات
الأ�سا�سية مب�ضمونها الكوين على م�ستوى القوانني ذات ال�صلة.
�إدارة اجلل�سة  :ذ.ح�سن ال�سماليل
املقرر :ذ� .إليا�س العماري
املتدخلون:
ذة .نادية الربنو�صي

ذ .ر�شيد الفياليل املكنا�سي
مناق�شة
 11:15 – 11:00ا�سرتاحة �شاي
 12:15 – 11:15اجلل�سة الثانية :م�ستلزمات ت�أهيل التنظيم الق�ضائي مبا ي�ضمن فعالية �سري
العدالة.
�إدارة اجلل�سة  :ذ .حممد الإدري�سي امل�شي�شي العلمي
املقرر :ذ .حميد الكام
املتدخلون:
ذ .عبد املجيد غميجة
ذ� .أحمد �أبادرين
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الربنامج
مناق�شة
 13:15 – 12:15غداء

املحور الثاين� :إ�صالح الق�ضاء
 14:15 – 13:15اجلل�سة الثالثة :هند�سة القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�سلطة
الق�ضائية والنظام الأ�سا�سي للق�ضاة.
�إدارة اجلل�سة :ذ� .أحمد �أرحمو�ش
املقرر :ذ.حل�سن موثيق
املتدخلون:
ذ .ندير املومني

ذ .احل�سني امللكي
مناق�شة
 15:15 – 14:15اجلل�سة الرابعة :تفعيل �آلية عمل م�ؤ�س�سة النيابة العامة كجزء من ال�سلطة
الق�ضائية ،وامل�ستقلة عن ال�سلطة التنفيدية.
�إدارة اجلل�سة :ذة .خديجة مروازي
املقرر:ذ .عبد الغفور ده�شور
املتدخلون:
ذ .عبد ال�سالم العيماين؛
ذ .عبد الكبري طبيح؛

مناق�شة
 15:30 – 15:15ا�سرتاحة �شاي

اختتام ا�شغال الندوة
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