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يطرح القضاء باملغرب أسئلة عديدة ،مؤسسية و تشريعية و هيكلية و قانونية و إدارية
وبشرية ،وهو ما يدفع اليوم جميع الفاعل.ن املؤسساتي.ن و منظمات املجتمع املدني
والباحث.ن ،إEى ضرورة التفك A.الجما@ي و الجدي Iي الوضع القضائي ببالدنا و Iي
إشكالياته ،و ٕالاجRSاد Iي تقديم املعالجات املمكنة و الحقيقية ،تجنبا لRSديد املواطن.ن
واملواطنات Iي أمRWم القضائي ،وحقهم Iي الولوج إEى العدالة وضمان حقوقهم
كمتقاض.ن.
من هنا ،يكون إصالح القضاء باملغرب ،إمتحان كب A.لكل الفاعل.ن ،و هم مطالبون
باإلجابة ع_ى أسئلته بامتياز ،أسئلة ]Rم مقوماته،تعقيداته و متطلباته من أجل حماية
حقوق املواطن.ن و املواطنات و الRWوض Rbا.
أمامنا اليوم ،كفاعل.ن من مواقع مختلفة،صورة أك Afوضوحا ملا يعرفه مجال القضاء
،من إختالالت ]Rم بنياته و دوائرﻩ و محيطه ،و الذي قاربته بالتحليل و الدرس أيام
دراسية و ندوات و مناظرات و دراسات ،شارك فRpا محامون و قضاة و جامعيون و أطر
املنظمات الحقوقية و صحافيون.
وقد تولدت عن هذﻩ امللتقيات و الندوات و ورشات التفك ،A.قناعات و مواقف واضحة،
اتجهت نحو ضرورة ٕالاصالح الشامل و املهيكل لقضاء نزيه،حر ،مستقل وكفء؛ له من
املقومات الذاتية و املوضوعية ما يجعل ثقة املواطن.ن و املواطنات فيه قوية باعتبار
العدالة حق ،و|ي ككل الحقوق ٔالاساسية لإلنسان تندرج ضمن منظومة القيم
ٕالانسانية ال ال يتصرف فRpا الحكام.
و استنادا ع_ى رصيدها ٔالادبي و تجربRSا امليدانية والعلمية مع شركاRا Iي املنظمات
الحقوقية فيما يتعلق بموضوع إصالح العدالة .و من موقع املسؤولية املطلوبة إلصالح
منظومة العدالة تالءما مع الاتفاقيات الدولية لحقوق ٕالانسان بصال]Rا املتعددة.
وتفعيال للمقتضيات الدستورية املتعلقة باستقاللية القضاء ،وباملجلس ٔالاع_ى للسلطة
القضائية ،وبحقوق املتقاض.ن وقواعد س A.العدالة.
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وتفاعال من جمعية عدالة مع الطلب ٕالاجتما@ي والسيا واملدني القوي واملايد
إلصالح منظومة العدالة ،الذي ع Aعنه جميع الفاعل.ن ،والتوصيات الصادرة عقب
الاستعراض الدوري الشامل ٔالاخ A.املتعلق باملغرب ،بمجلس حقوق ٕالانسان بجنيف
املنعقد Iي شهر ماي من سنة  ،2012املطالبة بضمان إستقاللية السلطة القضائية
وتحقيق املحاكمة العادلة ،وحماية حقوق املتقاض.ن ،ومراجعة القوان.ن املغربية
وجعلها مالئمة ملقتضيات القانون الدوEي لحقوق ٕالانسان.
و تماشيا مع رسالRSا الرامية إEى إصالح منظومة العدالة ببالدنا؛ كمنظمة حقوقية
متخصصة ،تنخرط جمعية عدالة Iي ورش ٕالاصالح ع Aاملواكبة النقدية و الاقAاحية.
Iي هذا السياق ،أعدت هذﻩ املذكرة استنادا ع_ى ثالث دراسات ي إطار برنامج الشراكة
من أجل التغئ :الاوى حول مالءمة القوانن املغربية مع منظومة حقوق ٕالانسان،
والثانية حول ٔالامن القضائي و جودة ٔالاحكام و الثالثة حول الحق ي الولوج إى
العدالة و معاي املحاكمة العادلة بدعم من مؤسسة فريدريتش إيDت .و تتضمن
هذﻩ املذكرة عدة اقAاحات ،مساهمة مRWا Iي أن تجد منظومة العدالة ببالدنا طريقها
الصحيح نحو ٕالاصالح الذي ينتظرﻩ الجميع .
جميلة السيوري
رئيسة جمعية عدالة
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بالنظر للعديد من العوامل سواء مRWا الداخلية أو الخارجية ،طرحت مسألة إصالح القضاء
باملغرب بحدة ،خصوصا بعد صدور مجموعة من التقارير والدراسات من قبل جهات
ومنظمات مختلفة ،أجمعت كلها ع_ى اختالل منظومة العدالة باملغرب ،و ضعف
الضمانات املؤسساتية املتعلقة باستقاللية ونزاهة السلطة القضائية ،وضعف ضمانات
املحاكمة العادلة ،وبطء العدالة ،وضعف ٔالامن القضائي...
وقد حظيت السلطة القضائية ،باهتمام وعناية كبA.ين Iي توصيات هيئة ٕالانصاف
واملصالحة .وقد جاء Iي التقرير الختامي للهيأة بأنه رغم كل ما يمكن تسجيله من ايجابيات
ع_ى املستوي.ن الدستوري والقانوني ،فإن الهيأة تب.ن لها من خالل الدراسات والتحليالت
ال أجر]Rا للمتابعات واملحاكمات والقضايا Iي عدد مهم من امللفات املعروضة علRpا،
وجود قرائن ع_ى أنه كان يتم Iي العديد من املناسبات التدخل من قبل جهات محسوبة
ع_ى السلطة التنفيذية Iي س A.القضاء ،مما جعل تلك املحاكمات تعرف إختالالت فيما
يتعلق بضمانات املحاكمة العادلة.1
وقد كان واقع السلطة القضائية وما نتج عنه من انRSاكات ماسة بالحقوق والحريات،
أساس التوصيات الصادرة عن هيأة ٕالانصاف واملصالحة ،وال من أهمها Iي هذا
الخصوص ما ي_ي:2
 تعزيز املبدأ الدستوري لفصل السلط ،وخاصة فيما يتصل باستقالل السلطةالقضائية والنظام القضائي ،وعدم املنع الصريح ألي تدخل للسلطة التنفيذية Iي
تنظيم العدالة وس A.السلطة القضائية،
 تقوية الضمانات الدستورية والقانونية الستقاللية املجلس ٔالاع_ى للقضاء، فصل وظيفة وزير العدل و الحريات عن املجلس ٔالاع_ى للقضاء، جعل املجلس ٔالاع_ى للقضاء بمقر املجلس ٔالاع_ى بالرباط، -1ھيئة اإلنصاف والمصالحة ،التقرير الختامي ،الكتاب األول ،ص 36
 -2ھيئة اإلنصاف والمصالحة ،التقرير الختامي ،الكتاب الرابع ،ص  85و 86
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 مواصلة وتسريع وتA.ة إصالح القضاء والRWوض ، مواصلة تحديث املحاكم، تحف .القضاة وأعوان العدالة ،وتحس.ن تكويRWم ٔالاسا واملستمر ،والتقييم املنتظمألداRم،
 مواصلة مشاريع تنظيم مختلف املهن القضائية وجعلها قادرة ع_ى الضبط الذاتيلشؤوRا من حيث الحقوق والواجبات ؤالاخالقيات،
 مراجعة تنظيم واختصاصات وزارة العدل و الحريات بشكل يحول دون أي تدخل أوتأث A.للجهاز ٕالاداري Iي مجرى العدالة وس A.املحاكمات،
 تجريم تدخل السلطة ٕالادارية Iي مجرى العدالة، تشديد العقوبات الجنائية Iي حق كل إخالل أو مساس بحرمة القضاء و استقالله.وزيادة ع_ى التوصيات املتعلقة بشكل مباشر بالسلطة القضائية وإصالح منظومة العدالة،
فقد جاء Iي التقرير الختامي لهيأة ٕالانصاف واملصالحة ،النص ع_ى ضرورة مراجعة
الAسانة القانونية بما فRpا الدستور والقانون الجنائي وقوان.ن الحريات العامة ،وجعلها
مالئمة ملقتضيات ٕالاعالنات والاتفاقيات الدولية ،والنص ع_ى سمو وأسبقية القوان.ن
الدولية ع_ى القوان.ن الوطنية.3
وIي نفس السياق أيضا صدر ت مجموعة من التقارير عن العديد من املؤسسات الدولية،
بما فRpا البنك الدوEي وصندوق النقد الدوEي وٕالاتحاد ٔالاوربي ،وال وقفت ع_ى وضعية
القضاء املغربي ،وأقرت بعدم استقالليته ،وبضعف ٕالاطار الدستوري والقانوني املنظم له،
ولهذا طالبت بضرورة اعتماد إصالحات جريئة ضمانا الستقاللية القضاء وحماية لحقوق
املتقاض.ن ،وتشجيعا لالستثمار بالشكل الذي يمكن من املساهمة Iي رفع معدل النمو
وتحقيق التنمية.
وقد سجلت منظمة الشفافية الدولية Iي العديد من تقاريرها ،إنتشار الرشوة والفساد
بقطاع العدالة ،وهو ما أكدته التقارير الصادرة عن الجمعية املغربية ملحاربة الرشوة ،4وهو

 -3ھيئة اإلنصاف والمصالحة ،التقرير الختامي ،الكتاب الرابع
 -4الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ،دراسة حول النظام الوطني للنزاھة ،المغرب  ،2009ص 25
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ٔالامر الذي أكدته أيضا التقارير الصادرة عن الهيأة املركزية للوقاية من الرشوة ،5وال
أصبحت بمقت¨¦ الدستور الجديد تسم¦ بالهيأة الوطنية لل¥اهة والوقاية من الرشوة
ومحاربRSا.
وقد ورد نفس التشخيص Iي العديد من التقارير واملذكرات وال سيما مذكرة الجمعيات
العشر 6وال تضمنت تشخيصا دقيقا ملنظومة العدالة باملغرب ،كما جاءت بالعديد من
التوصيات واملقAحات ال من شأRا الRWوض بمنظومة العدالة ،ونذكر من ب.ن هذﻩ
التوصيات ما ي_ي:
 تعريز الضمانات الدستورية والقانونية واملؤسساتية الالزمة الستقاللية السلطةالقضائية
 تقوية شروط وضمانات املحاكمة العادلة إعادة النظر Iي التنظيم والتكوين القضائي.ن ،وضمان الجودة والفعالية Iي العملالقضائي وٕالادارة القضائية
 إقرار الشفافية والحق Iي الوصول إEى املعلومة ومحاربة الرشوة الRWوض بأوضاع السجون والسجناءوع_ى نفس النهج ،قامت جمعية عدالة Iي سياق ٕالاصالحات الدستورية ال عرفها
املغرب سنة  ، 2011بإعداد مذكرة حول استقاللية السلطة القضائية ،و تم رفعها
للجنة الاستشارية ملراجعة دستور  ،71996وقد تضمنت هذﻩ املذكرة العديد من
املقAحات لحل إختالالت منظومة العدالةI ،ي جلها أو جل مضاميRWا Iي دستور
.2011
ويعد الخطاب امللكي ل  20غشت  8 2009مرجعا أيضا إلصالح منظومة القضاء بما
تضمنه من تشخيص و ما قدمه من توجRpات .ففي هذا الخطاب حدد امللك ٔالاهداف
 -5الھيأة المركزية للوقاية من الرشوة ،تقرير  2010و http://www.icpc.ma/ wps/ portal/detail/ ،2011
?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/internet+icpc_fr/ICPC/Accueil/Espace+P
/ublication/Rapports/Rapports+ICPC
 -6مذكرة حول إصالح القضاء بالمغرب ،يونيو  ،2010منشورات جمعية عدالة
ھذه المذكرة شاركت في إعدادھا عشرة جمعيات حقوقية مغربية
 -7مذكرة جمعية عدالة حول وضعية القضاء في الدستور ،ھذه المذكرة منشورة بالموقع االلكتروني لجمعية عدالة ،ويمكن
اإلطالع عليھا على الرابط التاليhttp://www.justicemaroc.org /ar/index.php?option =com_content :
&view =category&layout=blog&id=41&Itemid=30
 -8ھذا الخطاب منشور بالموقع االلكتروني لوكالة المغرب العربي لألنباء http://www.map.ma
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املنشودة من إصالح القضاء Iي:
 توطيد الثقة واملصداقية Iي قضاء فعال ومنصف ،باعتبارﻩ حصنا منيعا لدولة الحق،وعمادا لألمن القضائي ،والحكامة الجيدة ،ومحفزا للتنمية.
 تأهيل القضاء ليواكب التحوالت الوطنية والدولية ،ويستجيب ملتطلبات عدالة القرنالحادي والعشرين.
 الاستجابة لحاجة املواطن.ن امللحة Iي أن يلمسوا عن قرب ،وIي ٔالامد املنظورٔ ،الاثرٕالايجابي املباشر لإلصالح.
وIي سبيل تحقيق هذﻩ ٔالاهداف الكAى ،حث امللك  ،الحكومة ع_ى بلورة مخطط
متكامل ومضبوط ،يجسد العمق ٕالاسAاتيي لإلصالحI ،ي محاور أساسية ،تتمثل Iي
ستة مجاالت ذات أسبقية .و|ي:
 تعزيز ضمانات استقالل القضاء؛
 تحديث املنظومة القانونية؛
 تأهيل الهياكل القضائية وٕالادارية؛
 تأهيل املوارد البشرية؛
 الرفع من النجاعة القضائية؛
 ترسيخ التخليق.
كما تسجل جمعية عدالة محدودية العديد من املبادرات واملشاريع الحكومية
السابقة Iي هذا الصدد ،وتحث ع_ى ضرورة التعامل بكل املسؤولية املطلوبة إلصالح
منظومة العدالة تالءما مع الاتفاقيات الدولية وتفعيال للمقتضيات الدستورية
املتعلقة باستقاللية القضاء ،وباملجلس ٔالاع_ى للسلطة القضائية ،وبحقوق املتقاض.ن
وقواعد س A.العدالة.
وتذكر جمعية عدالة بالطلب الاجتما@ي والسيا واملدني القوي واملايد إلصالح
منظومة العدالة الذي ع Aعنه جميع الفاعل.ن وبرز بشكل قوي Iي تظاهرات حركة 20
فAاير .
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كما كان من أهم التوصيات الصادرة عقب الاستعراض الدوري الشامل ٔالاخ A.املتعلق
باملغرب ،9بمجلس حقوق ٕالانسان بجنيف ،املطالبة بضمان استقاللية السلطة
القضائية وتحقيق املحاكمة العادلة وحماية حقوق املتقاض.ن ،ومراجعة القوان.ن
املغربية وجعلها مالئمة ملقتضيات القانون الدوEي لحقوق ٕالانسان.
ودأبا ع_ى نهجها كمنظمة حقوقية متخصصة  ,تنخرط جمعية عدالة Iي ورش ٕالاصالح
ع Aاملواكبة النقدية و الاقAاحية له ،وIي هذا السياق تأتي هذﻩ املذكرة ال تتضمن
املحاور التالية:
-1

  

و قد اعتمدت جمعية عدالة ي إعداد مذكرMNا عLى املرجعيات الدولية املعيارية
والتصريحية العامة التالية
• املادة  14من العهد الدوEي الخاص بالحقوق املدنية و السياسية ،كما تم التعليق
علRpا من طرف لجنة حقوق ٕالانسان Iي مالحظRSا العامة رقم 32
• املبادئ ٔالاساسية بشأن استقالل السلطة القضائية ،كما صادقت علRpا الجمعية
العامة لألمم املتحدة Iي قرارR±ا  32/40بتاريخ  29نون 1985 Aو  146/40بتاريخ 13
دجن1985 A
• املبادئ التوجRpية بشأن دور أعضاء النيابة العامة ،كما اعتمدها مؤتمر ٔالامم
املتحدة الثامن ملنع الجريمة ومعاملة املجرم.ن املعقود Iي هافانا )كوبا( من 27
غشت إEى  7سبتم1990 A
• مبادئ بنغالور املنظمة للسلوك القضائي  ،و ال تم اعتمادها من طرف املجموعة
القضائية حول تقوية نزاهة القضاء بتاريخ  26نون2002 A
•

التوصيات الوجRpة لهيأة ٕالانصاف و املصالحة و خاصة التوصية رقم  10الواردة Iي
إطار املحور رقم  1املتعلق بتثبيت الضمانات الدستورية لحماية حقوق ٕالانسان

 - 9تم آخر استعراض دوري شامل خاص بالمغرب بتاريخ  22ماي 2012
لإلطالع على مالحظات الدول األعضاء في مجلس حقوق اإلنسان بخصوص تقرير المغرب يرجى اإلطالع على الوثيقة
المرفقة بھذا الرابط اإللكتروني http://daccess-ods.un.org/TMP/7713300.58574677.html
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وكذا التوصية رقم  ،2الواردة Iي إطار املحور رقم  6املتعلق بتأهيل القضاء و تقوية
استقالله؛
أما فيما يتعلق ببعض القضايا الخاصة للسياسة الجنائية فقد اعتمدت جمعية عدالة
املرجعيات الدولية التصريحية التالية
• Iي مجال مقAحات إصالح للنظام القانوني لوضعية ٔالاطفال Iي نزاع مع القانون
• مجموعة القواعد الدنيا لألمم املتحدة املتعلقة بإدارة عدالة ٔالاحداث )قواعد
بيك.ن( :قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 33-40
• املبادئ التوجRpية للوقاية من انحراف ٔالاحداث )املبادئ التوجRpية للرياض( قرار
الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 112-45
• قواعد ٔالامم املتحدة لحماية ٔالاحداث Iي حالة سلب الحرية  ،قرار الجمعية العامة
لألمم املتحدة رقم 113-45
• القواعد التوجRpية بخصوص ٔالاحداث Iي نظام العدالة الجنائية ،قرار املجلس
الاقتصادي و الاجتما@ي رقم 30-1997
• و Iي مجال العقوبات البديلة :
• القواعد الدنيا لألمم املتحدة لصياغة التداب A.غ A.السالبة للحرية )قواعد طوكيو( ،
قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 110-45
• إعالن كادوما حول ٔالاشغال املوجهة للصالح العام و توصيات الندوة املعنونة
)العدالة الجنائية :تحديات الاكتظاظ Iي املؤسسات السجنية( املنعقدة بسان
خو¶ )كوستاريكا( من  3إEى  7فAاير  ،1997قرار املجلس الاقتصادي و الاجتما@ي
رقم 23-1998
• املبادئ ٔالاساسية فيما يتعلق باللجوء إEى برامج العدالة التعويضية ) la justice
I (réparatriceي املجال الجنائي ،قرار املجلس الاقتصادي و الاجتما@ي 12-2002
• و Iي مجال إعداد الاسAاتيجيات املتعلقة بالسياسة الجنائية:
• إعالن مبادئ و برنامج عمل ٔالامم املتحدة Iي مجال الوقاية من الجريمة و السياسة
الجنائية ،قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 152-46
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• إعالن فيينا حول الجريمة و العدالة  :رفع تحديات القرن الواحد و العشرين
ومخططات العمل املرتبطة Rbا  ،قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 59-55
• إعالن بانكوك حول التنسيقات و ٔالاجوبة  :التحالفات الاسAاتيجية للوقاية من
الجريمة و العدالة الجنائية  ،قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 177-60
• وIي مجال الوقاية من الجريمة و القضايا املرتبطة بدعم املركز القانوني للضحايا: ،
• إعالن ٔالامم املتحدة حول الجريمة و ٔالامن العمومي  ،قرار الجمعية العامة لألمم
املتحدة رقم 60-51
• املبادئ التوجRpية املتعلقة بالوقاية من الجريمة  ،قرار املجلس الاقتصادي
والاجتما@ي 13-2002
• إعالن املبادئ ٔالاساسية للعدالة املتعلقة بضحايا الجريمة و ضحايا الشطط Iي
استعمال السلطة  ،قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 34-40
• املبادئ التوجRpية Iي مجال العدالة Iي القضايا املتعلقة باألطفال ضحايا و شهود
ٔالاعمال ٕالاجرامية ،قرار املجلس الاقتصادي و الاجتما@ي 20-2005
• ٕالاعالن املتعلقة بالقضاء ع_ى العنف ضد النساء ،قرار الجمعية العامة لألمم
املتحدة 104-48
• الاسAاتيجيات و التداب A.النموذجية املتعلقة بالقضاء ع_ى العنف ضد النساء Iي
مجال الوقاية من الجريمة و العدالة الجنائية ،قرار الجمعية العامة رقم 86-52
   -2
   ! "# $ $%  -
    -1

  

  

يمثل التالزم ب.ن إستقالل السلطة القضائية و استقالل رجال و نساء القضاء إحدى ثوابت
الAاديجم  paradigmeالذي يتم بواسطته تحليل و دراسة السلطة القضائية سواء من
زاوية قانونية مؤسساتية أو من زاوية سوسيولوجية كجسم م¸ أو من زاوية تدبA.ية
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كمرفق للعدالة.
ان استقالل القضاء وتبوئة املكانة ال كفلها له الدستور ،باعتبارﻩ سلطة مستقلة عن
السلطت.ن التشريعية والتنفيذية ره.ن بتحديد القواعد املتعلقة بانتخاب وتنظيم وسA.
املجلس ٔالاع_ى للسلطة القضائية واملعاي A.املتعلقة بتدب A.الوضعية املهنية للقضاة ومسطرة
التأديب ،كما يتع.ن تعزيز دور املجلس ٔالاع_ى للسلطة القضائية كهيئة دستورية لها والية
كاملة ع_ى تسي A.الشأن القضائي وٕالاشراف ع_ى ٕالادارة القضائية للمحاكم ،تتمتع
بالشخصية املعنوية ٕالاستقالل املاEي و ٕالاداري وتمتلك صالحيات وسلطات استشارية
وتقريرية متعددة ومختلفة تشمل كل مجاالت الحياة املهنية والوظيفية للقضاة .ويساهم Iي
تطوير املنظومة القانونية والقضائية ووضع قواعد معيارية مؤطرة للشأن امل¸ وتكفل
ضبط القيم القضائية وتفعيل أساليب تقييم جودة تعليل الاحكام وجودة الخدمة
القضائية وتضمن ٔالامن القانوني والقضائي.
وIي هذا السياق تقAح جمعية عدالة ما ي_ي:
 





  

طبقا للفصل  115من الدستور ،فإن املجلس ٔالاع_ى للسلطة القضائية يرأسه امللك
ويتألف من:
ـ الرئيس ٔالاول ملحكمة النقض ،رئيسا منتدبا.
ـ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
ـ رئيس الغرفة ٔالاوEى بمحكمة النقض.
ـ أربعة ممثل.ن لقضاة محاكم ٕالاستئناف ينتخ»Rم هؤالء القضاة من بيRWم.
ـ ستة ممثل.ن لقضاة محاكم أول درجة ينتخ»Rم هؤالء القضاة من بيRWم.
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من ب.ن ٔالاعضاء العشرة املنتخب.ن بما
يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.
ـ الوسيط
ـ رئيس املجلس الوط½ لحقوق ٕالانسان
12
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ـ

خمس شخصيات يعيRWا امللك،مشهود لها بالكفاءة والتجرد وال¥اهة والعطاء املتمI .ي
سبيل استقالل القضاء وسيادة القانون ،من بيRWم عضو يقAحه ٔالام.ن العام
للمجلس العلم ٔالاع_ى.

 &%

!" #$

  :

فيما يتعلق بالهيأة الانتخابية تقAح جمعية عدالة أن يتم انتخاب ممث_ي القضاة باملجلس
ٔالاع_ى للسلطة القضائية من طرف زمالRم العامل.ن أو املوجودين Iي وضعية إلحاق
منقسم.ن إEى هيئت.ن انتخابيت.ن:
ـ قضاة محاكم ٕالاستئناف
ـ قضاة محاكم أول درجة
وتقوم كل هيئة ع_ى حدة بانتخاب ممثلRpا باملجلس ٔالاع_ى للسلطة القضائية مع مراعاة
تمثيلية النساء بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي تطبيقا للفصل  115من
الدستور.
 أما فيما يتعلق بالجسم الانتخابي فإننا نقAح أن يتضمن القانون التنظيم للمجلسٔالاع_ى للسلطة القضائية بعض املقتضيات املنظمة حاليا Iي إطار مجال السلطة
التنظيمية طبقا للمراسيم التنظيمية.
أما فيما يتعلق بالقابلية لإلنتخاب ومن أجل ضمان درجة مهمة من تمثيلية القضاة
فإننا نقAح أن ال يصح انتخاب قاض أو قاضية Iي هيئة من الهيئت.ن املشار إلRpما سابقا
إال إذا كان ناخبا فRpا ومزاوال مهامه عمليا بمحاكم ٕالاستئناف أو بمحاكم أول درجة ملدة
ال تقل عن خمس سنوات Iي تاريخ العملية الانتخابية املعنية.
 تنظيم أسباب تناIي العضوية Iي املجلس وأساسا Iي حالة العضوية Iي الحكومة أو Iيمجلس النواب أو مجلس املستشارين أو Iي املجلس الدستوري.
 باستثناء ٔالاعضاء املنصوص علRpم Iي املادة  115يتم تحديد مدة الوالية للبا¿ي Iي اربعسنوات غ A.قابلة للتجديد التلقائي
 -التنصيص ع_ى تفرغ اعضاء املجلس
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 تخويل أع_ى هيئة قضائية إدارية اختصاص النظر Iي املنازعات الانتخابية حق أعضاء املجلس Iي التعب A.عن اراRم بكل حرية خالل دورات املجلس،وممارسةمهامهم بكل مسئولية واخالص واحAام تام ملبادئ الاستقالل والحياد والتجرد
والشفافية وضمان املساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق وشرط الكفاءة.
 إشراف ٔالاعضاء املعين.ن بقوة القانون ع_ى تنظيم الانتخابات  ()* + , -. /( 01

  

 تسجيل اعتمادا م.انية املجلس Iي امل.انية العامة للدولة تحت فصل بعنوان "املجلسٔالاع_ى للسلطة القضائية"مع اعتبار الرئيس املنتدب للمجلس ٔالاع_ى للسلطة القضائية
هو ٓالامر بصرف ٕالاعتمادات املخولة للمجلس.
 :
 تدب املسار امل  للقضاة

• تعي.ن القضاة مع مراعاة مقتضيات الفصل  57من الدستور  ،وتدب A.مسارهم امل¸
)التعي.ن ،الAقية،الوضعيات النظامية ،النقل ،الانتداب ،الانقطاع عن العمل(؛
• السهر ع_ى تطبيق املقتضيات املتعلقة بحقوق وواجبات القضاة؛
• الاختصاص Iي املجال التأدي Âالخاص بالقضاة مع العلم أن القرارات التأديبية
يمكن أن تكون موضوع طعن بالشطط Iي استعمال السلطة أمام أع_ى هيأة
قضائية إدارية باململكة.
 الوظيفة الاستشارية ووظيفة الدراسات
• يمكن للحكومة ،أو مجلس النواب أو مجلس املستشارين استشارة املجلس ٔالاع_ى
للسلطة القضائية بخصوص مشاريع و مقAحات القوان.ن املتعلقة بالعدالة.
• يصدر املجلس ٔالاع_ى للسلطة القضائية ،بطلب من امللك أو الحكومة أو الAملان ،آراء
مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط.
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• يمكن للمجلس ٔالاع_ى للسلطة القضائية إنجاز دراسات أو أبحاث Iي مجاالت
اختصاصه
• يضع املجلس ٔالاع_ى للسلطة القضائية بمبادرة منه ،تقارير حول وضعية القضاء
ومنظومة العدالة ،و يصدر التوصيات املالئمة بشأRا.
• يجب ع_ى الحكومة ومجلس النواب ومجلس املستشارين وٕالادارة و مختلف
املؤسسات و الهيئات و املجالس العاملة Iي املجاالت ذات العالقة باختصاصات
املجلس ٔالاع_ى للسلطة القضائية موافاة املجلس املذكور بطلب منه ،باملعلومات
واملعطيات والوثائق.
• يقوم املجلس ٔالاع_ى للسلطة القضائية بوضع تقرير سنوي عن أنشطته.
 وظيفة التفتيش و وضع مدونة أخالقيات املهنة :
• تخويل اختصاص تفتيش املحاكم إEى املجلس ٔالاع_ى للسلطة القضائية ،حيث تقوم
املفتشية العامة ،تحت السلطة املباشرة للرئيس املنتدب للمجلس ٔالاع_ى للسلطة
القضائية ،بالتفتيش املستمر للمحاكم.
• إبقاء تفتيش املصالح التابعة لوزارة العدل من اختصاص وزارة العدل
• يختص املجلس ٔالاع_ى للسلطة القضائية بتدوين أخالقيات املهنة
 مبادئ أساسية الختصاص املجلس ٔالاعLى للسلطة القضائية ي املجال التأدي: fg
• مساعدة املجلس ٔالاع_ى للسلطة القضائيةI ،ي املادة التأديبية ،من طرف قضاة
مفتش.ن من ذوي الخAة،
• اعتبار كل إخالل من القا Åبواجب الاستقالل و التجرد خطأ مهنيا جسيما،
بصرف النظر عن املتابعات القضائية املحتملة،
• مبدأ إمكانية الطعن بسبب الشطط Iي استعمال السلطة Iي املقررات املتعلقة
بالوضعيات الفردية الصادرة عن املجلس ٔالاع_ى للسلطة القضائية  .و ذلك أمام
أع_ى هيأة قضائية إدارية باململكة.
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• تخويل ادارة التفتيش القضائي إجراء البحث Iي الوقائع والقيام بالتحريات الالزمة
بشأن الشكايات املقدمة ،وحظر الاستماع اEى القا Åإال بعد وجود قرائن قوية.
• حصر مسألة ايقاف القا Åعن العمل بشرط خطورة الافعال املنسوبة اليه
واملستوجبة للعزل.
• تمك.ن القا Åاملتابع تأديبيا أو نائبه من حق الاطالع ع_ى جميع الوثائق املتعلقة
باملتابعة التأديبية وأخذ نسخ مRWا.
• تمك.ن القا Åاملتابع تأديبيا من حق الحضور لسماع املقرر التأدي, Â
• حضور املقرر اEى جانب القا Åاملتابع Iي املحاكمة التأديبية.
• اتخاذ القرارات التأديبية بأغلبية ٔالاصوات وتتخذ قرارات العزل بإجماع ٔالاعضاء
الحاضرين.
• الزامية تعليل املقررات التأديبية ووجوب مراعا]Rا ملبدأ التناسب ب.ن املخالفة
والعقوبة
• تنظيم رد الاعتبار والحق Iي الطعن القضائي أمام أع_ى هيئة قضائية ادارية.
• نشر جميع القرارات املتعلقة باملجلس باملوقع الالكAوني وبالجريدة الرسمية.
     -2

ء

يقAح تعديل املادة  5من القانون رقم  09.01املتعلق باملعهد العاEي للقضاء ،لتخويل
الرئيس املنتدب للمجلس ٔالاع_ى للسلطة القضائية رئاسة مجلس إدارة املعهد.


   
 فيما يتعلق بالولوج:
 إشراف املجلس ٔالاع_ى للسلطة القضائية ع_ى تنظيم امتحان الولوج . -رفع سن الولوج إEى سلك القضاء إEى 25سنة ع_ى أن ال تتجاوز  45سنة.
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 فيما يتعلق بالتكوين:
 جعل مدة التكوين بالنسبة للناجح.ن محددة Iي سنة. إدراج املواثيق الدولية Iي مقررات التكوين باملعهد العاEي للقضاء.خضوع القضاة املتدرب.ن المتحان عم_ي أمام هيأة قضائية ينتدRbا رئيس املجلس ٔالاع_ى
للسلطة القضائية Rbدف تقييم قدرته ع_ى الفصل Iي القضايا املعروضة عليه ع_ى مختلف
أنواعها.
 يقدم كل قا Åمتدرب بحثا قانونيا يشرف عليه أحد قضاة محكمة التدريب . توف A.شروط التكوين املستمر للقا Åوتوحيد الرؤية والاجRSاد. التعين
يع.ن القا Åاملتخرج بظه A.شريف باقAاح من طرف املجلس ٔالاع_ى للسلطة القضائية.
      :
 يتع.ن ع_ى القا Åأن يصرح بممتلكاته داخل أجل أقصاﻩ ثالثة أشهر املوالية لتعيينهبمجموع أنشطته املدرة للدخل وملمتلكاته ال يملكها أو يملكها أوالدﻩ القاصرون أو
يدبرها وكذا املداخيل ال تسلمها بأية صفة من الصفات خالل السنة السابقة
للسنة ال تم تعيينه فRpا.
 تقوم لجنة يرأسها الرئيس املنتدب للمجلس ٔالاع_ى للسلطة القضائية ومؤلفة منٔالاعضاء بحكم القانون Rbذا املجلس بحضور أم.ن املجلس املذكور بصفته مقررا
بالفحص املنتظم لتطور التصريحات باملمتلكات واملداخيل.
 يمكن للجنة عند ٕالاقتضاء أن تطلب من أي قاض التصريح باملمتلكات ومداخيلزوجته و أبنائه القاصرين.
 يقدم أم.ن املجلس ٔالاع_ى للسلطة القضائية تقريرا عن أعمال اللجنة خالل كل دورةالتخاذ الاجراءات الالزمة Iي حق مرتكب املخالفة.
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-

-

حماية القضاة أثناء ممارسRSم ملهامهم مما قد يتعرضون له من الRSديدات
والتهجمات والسب والقذف مع ضمان التعويض عن ٔالاضرار املادية واملعنوية ال
يمكن أن تلحق Rbم بصفة شخصية أو أبناRم او أزواجهم أثناء ممارسRSم ملهامهم أو
بسبب القيام Rbا.
تحديد مفهوم واجب التحفظ ومفهوم ٔالاجل املعقول.
تمتيع القضاة بحقهم Iي الطعن Iي القرارات التأديبية الصادرة Iي حقهم .

   ! "#$

    

 -1أجرأة استقالل قضاة النيابة العامة ازاء السلطة التنفيذية
تو¶ جمعية عدالة أن:
 تنص احدى مقتضيات القانون التنظيم املحدد للنظام ٔالاسا للقضاة  ،ع_ى أنيوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
ومراقبة وتسي A.رؤساRم الاعلون,
 تعديل املادة  51من قانون املسطرة الجنائية من أجل التنصيص ع_ى مبدأ استقاللالنيابة العامة Iي القيام بمهام ٔالابحاث و املتابعة  ،و تمك.ن وزير العدل من أن يبلغ
إEى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ما يصل إEى علمه من مخالفات القانون
الجنائي ،لكن دون أن تكون لوزير العدل إمكانية إصدار أمر كتابي بمتابعة مرتكبRpا و ال
تكليف من يقوم بذلك.
 -2شروط إعمال السياسة الجنائية من خالل النيابة العامة
 إبقاء تنصيص املادة  51من قانون املسطرة الجنائية ع_ى إشراف وزير العدل ع_ىتنفيذ السياسة الجنائية ويمكن للصيغة املعدلة للمادة 51من قانون املسطرة الجنائية
أن تنيط بوزير العدل مهمة السهر ع_ى انسجام تطبيق السياسة الجنائية ,وذلك عA
إصدار دوريات عامة تتضمن توجهات الحكومة بخصوص السياسة الجنائية وتوجه
هذﻩ الدوريات للوكيل العام للنقض.
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-3املداخل املحتملة لتقوية مراقبة عمل النيابة العامة ي إطار ربط املسؤولية
باملحاسبة:
تعت Aجمعية عدالة أنه من املمكن تقوية نظام مراقبة عمل قضاة النيابة العامة من
املداخل التالية:
 عمل التفتيش القضائي الذي تو¶ الجمعية أن يكون من اختصاص املجلس ٔالاع_ىللسلطة القضائية
 وضع مسطرة اعمال الضمانة املنصوص علRpا Iي الفقرة  2من الفصل  109منالدستور,
 تقييم عمل قضاة النيابة العامة حسب الشروط املنصوص علRpا Iي الفقرة  4منالفصل . 10116
 -4اليات التنسيق املقpحة بن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وبن وزير
العدل
 تقAح جمعية عدالة أن ينص القانون التنظيم للنظام الاسا للقضاة ع_ى آليةللتنسيق ب.ن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ووزير العدل Iي شكل اجتماعات
دورية أو شكل مؤتمر سنوي للسياسة الجنائية.
 قيام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بنشر تقرير سنوي حول حالة إعمالالسياسة الجنائية من طرف قضاة النيابة العامة .ع_ى ان يرفع هذا التقرير اEى امللك
وان يقدم اEى الرئيس املنتدب للمجلس الاع_ى للسلطة القضائية واEى وزير العدل.
 -5كيفية تعين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
بعد مقارنة الحلول املؤسساتية املقارنة املتعلقة باستقاللية النيابة العامة وكذا تعي.ن
الوكالء العام.ن مع إطار الدستور الوط½ تقAح جمعية عدالة ان يتم تعي.ن الرئيس الاول
10ھذه الالقتراحات تتماشى مع توصية المقررة الخاصة حول استقالل القضاة والمحامين بخصوص االنظمة التي يكون فيھا
10
جھاز النيابة العامة تراتبيا ،حيث توصي بدعم اجھزة التفتيش القضائي للحد من انواع الشطط المحتملة.
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ملحكمة النقض والوكيل العام ملحكمة النقض مباشرة من طرف امللك طبقا للفص  57من
الدستور.
   !  "#   $ %&'  -3
       



:

 ٔالاولويات املتعلقة بمجال تعديل القانون الجنائي و املسطرة الجنائية
تحدد جمعية عدالة أولويات تعديل القانون الجنائي و املسطرة الجنائية من خالل
مدخل.ن :مدخل يتعلق بمالءمة القانون الجنائي و املسطرة الجنائية مع الدستور و القانون
الدوEي لحقوق ٕالانسان  ،حيث تم تحديد ٔالاولويات انطالقا من املالحظات الRWائية لهيئات
املعاهدات و مدخل املقاربات ٔالاساسية للسياسة الجنائية .
 املدخل املتعلق باملقاربات ٔالاساسية للسياسة الجنائية
تعت Dجمعية عدالة أن هناك أولويات أساسية :
• إعتماد مقاربة النوع الاجتما@ي بشكل أفقي Iي إعادة صياغة شاملة للقانون الجنائي
و املسطرة الجنائية
• توسيع و تنويع مجال العقوبات البديلة
• مراجعة نظام املساعدة القانونية و القضائية بشكل يستجيب لحاجيات الفئات
الهشة
• اعتبار الطابع الدستوري للغت.ن الرسميت.ن للبالد Iي أي حل قانوني أو إجرائي يتعلق
بالولوج إEى العدالة
• مراجعة النظام القانوني لألطفال Iي وضعية نزاع مع العدالة.
• اعتبار مختلف قواعد املسطرة الجنائية من النظام العام مع ما يAب ع_ى ذلك من
آثار.
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• تبسيط املساطر Iي الدعاوى الجنائية
• القضاء ع_ى كل أشكال التميI .ي املتابعات وإعمال مبدأ املساواة.
• إقرار وإعمال آليات الوساطة والتحكيم كطرق بديلة لحل املنازعات
• وضع وتقييم برامج ملعاملة املجرم.ن تخص مختلف أنواع املجرم.ن ومختلف معالم
شخصيات املجرم.ن
• حماية الضحايا والشهود Iي املساطر القضائية.
• إقرار قواعد موضوعية إلنصاف وتعويض ضحايا مختلف ٔالاخطاء القضائية.
 توصيات خاصة بالقانون الجنائي:
 تفعيل مقتضيات دستور  2011ال ]Rم عدم املس بالسالمة الجسدية أواملعنوية ألي شخص Iي أي ظرف ومن قبل أية جهة كانت 11وعدم املعاملة القاسية
أو الالإنسانية او املهينة أو الحاطة بالكرامة  12وتجريم ممارسة التعذيب بكافة
اشكاله ومن قبل اي احد 13وكذا ربط املسؤولية باملحاسبة.14
 اعمال مبدأ املالءمة من حيث تجريم افعال غ A.مجرمة حاليا ورفع التجريم عنأفعال مجرمة لم يعد تجريمها متناسبا مع تطور مجتمع الحداثة.
 تجريم املعامالت املهينة واملاسة بالكرامة الصادرة عن السلطة وأعواRا.... تجريم ٕالافالت من العقاب ووضع سياسة عمومية واضحة بخصوص الحكامةٔالامنية.15
 مالءمة القانون الجنائي مع مقتضيات الدستور فيما يتعلق بالتاEي:• مطابقة تعريف التعذيب مع التعريف املنصوص عليه Iي اتفاقية مناهضة
التعذيب  ،و منع أي شكل من أشكال التقادم أو العفو Iي الجرائم املتعلقة
 -11الفقرة االولى من الفصل 22
 -12الفقرة  2من الفصل 22
 -13الفقرة  3من نفس الفصل
 14الفصل  1من الدستور
 15مستقاة من الملخص التنفيذي لتقرير المجلس الوطني لحقوق االنسان الصادر حول المؤسسات السجنية
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بالتعذيب 16
• تجريم الاختفاء القسري بما يتالءم مع الفصل  23من الدستور.
• الغاء عقوبة الاعدام تالؤما مع مقتضيات الفصل  20من الدستور الذي ينص
ع_ى الحق Iي الحياة.
• وضع قانون لحماية النساء ضد العنف مع تجريم الاغتصاب الزوËي
• استكمال مسطرة إلغاء الفقرة الثانية الفصل  475من القانون الجنائي
• ترتيب جزاءات ع_ى العقوبات البدنية ضد ٔالاطفال
• مراجعة مسطرة التسليم بما يضمن حقوق املعني.ن Rbذﻩ املسطرة
• مراجعة مقتضيات القانون الجنائي املتعلقة بمكافحة ٕالارهاب )باألولوية إعادة
تعريف جريمة ٕالاشادة باإلرهاب(
• إلغاء الفقرة الثانية من املادة  220من القانون الجنائي و أيضا املادة  222منه
• مراجعة مقتضيات القانون الجنائي املتعلقة بتوقيف الحمل )ٕالاجهاض( ) املواد
من  449إEى (458
• إلغاء الفصل  288من القانون الجنائي
• رفع العقوبات ع_ى الجنح و الجنايات املرتكبة Iي إطار العنف املE¥ي
• التجريم الصريح للتمي .العنصري
• تقوية الطابع الزجري ملقتضيات القانون الجنائي املتعلقة بالتمي.
• حماية الشهود Iي الجرائم املتعلقة بالتعذيب
• توسيع التداب A.البديلة لالعتقال الاحتياطي
• وضع مقتضيات زجرية تخص مسؤولية مقدمي خدمات ٕالانAنيت Iي الجرائم
املتعلقة باستغالل ٔالاطفال Iي املجال البورنوغراIي

16صادق عليھا المغرب في يونيو  1993ودخلت حيز التطبيق في  21يوليوز  1993وتم رفع التحفظات على المادة 20
16
في  16اكتوبر 2006
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 العقوبات البديلة
إن الهدف من إحالل العقوبات البديلة محل العقوبات السالبة للحرية هو ازالة مساوئ
السجن بالدرجة ٔالاوEى وٕالاصالح الجنائي والهدف بالذات من هذا ٕالاتجاﻩ هو نشر
التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية ،بذلك تشكل العقوبات البديلة أفضل وسيلة لعدم
فصل املحكوم علRpم بعقوبات حبس بسيطة عن أعمالهم باالستفادة من مهارا]Rم وخAا]Rم
Iي عالقة بعلم من العلوم أو فن من الفنون .فبدال من تقييد حريRSم ووضعهم Iي السجن
يتم ٕالاعتماد علRpم Iي القيام بأعمال ومهام لفائدة املجتمع وفق ما ي_ي:
 املراقبة الالكAونية باعتبارها رقابة تتم عن بعد بواسطة الاجهزة الالكAونية وذلكلتحديد تنقالت املحكوم عليه ضمن املساحة الجغرافية املسموح له Rbا ومدى
الامه بشروط وضوابط العقوبة املفروضة عليه ،عن طريق وضع سوار إلكAوني
Iي معصم املحكوم عليه أو عن طريق التلفون حيث يعرف اين هو وكذلك يمكن
التعرف ع_ى نAات صوته ومكان تواجدﻩ عن طريق التكنولوجيا.
 العمل للمنفعة العامة كبديل للحبس قص A.املدة :كالعمل Iي مؤسسة اجتماعية اوخA.ية او حكومية ،وكذلك العمل Iي منظمة خA.ية او مؤسسة علمية أو رياضية او
جهة متخصصة Iي املؤسسات الاجتماعية ،وذلك إلدخال املحكوم عليه Iي دورات
سلوكية Rbدف إصالحه أو تأهيله.
 الكفالة الحضورية او التعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك ،او ايداع مبلغ من املاللدى الخزينة كضمان الستمرارﻩ بتنفيذ العقوبة البديلة وإظهار حسن سلوكه.
 التغريب او النفي او الاقامة الجAية بعيدا عن مكان السك½¦ أو ٕالاقامة كبديلللعقوبة.
 التعليم والتكوين ،كأن يطلب من املRSم استكمال مرحلة دراسية اخرى او تطويرامكانياته العلمية او املهنية ،أو متابعة دورات تكوينية.
 السجن شبه املفتوح كفضاءات غ A.مغلقة تمكن املحكوم علRpم من الاستفادة منبرامج اصالحية أو التدريب ع_ى برا مج معينة.
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 نظام السجن املتقطع ،والحبس أثناء العطل الرسمية وRاية ٔالاسبوع :تقسيمالعقوبة يمكن املحكوم عليه من القيام بواجباته املهنية والعائلية مع مراقبته حول
مدى اصالحه وإدراكه لخطورة العمل الذي قام به ومدى انسجامه مع الAنامج
الاصالÌي املخصص داخل املؤسسة السجنية.
 نزع الصفة الجرمية ،عن بعض الجرائم واملخالفات البسيطة وجعلها مخالفاتادارية ومعاقبة مرتكبRpا بعقوبات ادارية ومالية.
 شراء فAة محددة من العقوبة السجنية أو الحبسية. ضرورة تمك.ن قا Åتنفيذ العقوبات من صالحيات أوسع وبخاصة تعليق أو إيقافالعقوبات الحبسية وفق ضوابط قانونية.
 

 توصيات متعلقة بالشرطة القضائية

 جعل الشرطة القضائية تابعة بشكل مباشر للنيابة العامة وقضاة التحقيق وإلغاءالتبعية للشرطة الادارية.
 العمل ع_ى احAام وتقوية قرينة الAاءة بضوابط قانونية ،و ضمان تمتيع املRSم بكلالحقوق بما Iي ذلك الحق Iي الصمت.
 أولوية الحق Iي الحرية وضرورة ضبط الوضع تحت الحراسة النظرية من خاللضرورة تدخل النيابة العامة السابق ع_ى تقييد الحرية.
 تعزيز ضمانات حقوق الدفاع Iي كل املراحل ٕالاجرائية و بخاصة Iي مرحلة البحثالتمهيدي .
 إعادة النظر Iي القوة القانونية ملحاضر الضابطة القضائية وعدم إضفاء صبغة ٕالالزاميةعلRpا.
 -املراقبة الفعلية ع_ى مختلف أعمال ضباط الشرطة القضائية .

24

ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

 تقييد مهام ضباط الشرطة القضائية Iي البحث التمهيدي التلب. Í إعمال قواعد التخصص امل¸ وليس الوظيفي. توصيات من اجل تعزيز ضمانات حقوق الدفاع كآلية لتحقيق املحاكمة العادلة :

إذا كانت حقوق الدفاع تعرف بأRا مجموعة من الضمانات وٕالامتيازات ال يتحصن Rbا
أي فرد يتعرض لRSديد من لدن املؤسسات الرسمية والقضائية Iي حياته ،أو شرفه أو
حريته أو مصالحه من خالل الاشتباﻩ فيه ،أو ا]Rامه Iي جريمة من الجرائم ،ف Îتمكن من
احAام التوازن ب.ن سلطة ٕالا]Rام وب.ن املRSم ،تفاديا من تعرض هذا ٔالاخ A.وهو الحلقة
الضعيفة Iي الدعوى ألية مخاطر.
تباشر حقوق الدفاع من لدن املRSم إما بصفة شخصية أو بواسطة محاميه.ومن صور
حقوق الدفاع نجد الحق Iي الصمت الحق Iي ٕالاثبات ،الحق Iي املرافعة الحق Iي العرض
ع_ى الخAة الطبية ،الحق Iي الاستعانة بمحامي ،الحق Iي الحضور والحق Iي العلم
باإلجراءات.
وع_ى الرغم من تعديالت  2011بمقت¨¦ القانون  35 .11ودسAة حقوق الدفاع والحق
Iي املحاكمة العادلة ،استمرت هيمنة جهاز النيابة العامة ومحاضر الشرطة القضائية ع_ى
كل أطوار الدعوى؛ لذلك ومن أجل تعزيز حقوق الدفاع نتقدم باإلصالحات التالية:
 السماح للمحامي باالتصال باملRSم منذ اللحظة ٔالاوEى بما يسمح بتحقيق مبدأاملساواة Iي ٔالاسلحة ب.ن الخصوم ،فإذا كانت سلطة الا]Rام تملك اتخاذ إجراءات
تقيد من حريته املRSم ،وتؤدي إEى جمع ٔالادلة ضدﻩ ،فإنه من حقه أن يتصل بمحام
منذ اللحظة ٔالاوEى لوضعه تحت الحراسة النظرية؛
 ضمان فعالية الدفاع Iي إطار املساعدة القضائية،بتوف A.اجراءات فعالة وآلياتقادرة ع_ى الاستجابة تتيح الاستعانة باملحامي؛
 تعزيز الحق Iي الصمت كأحد مداخل حقوق الدفاع وإحاطته بمجموعة منالضمانات؛
 -حق املRSم Iي إبداء أقواله بحرية؛
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 املساواة أمام القا Åوالقانون؛ً
 إعالم املRSم سريعا وبالتفصيل ،وIي لغة يفهمها ،بطبيعة الRSمة املوجهة إليهوأسباRbا.
 أن يعطي من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام يختارﻩبنفسه.
 أن يحاكم دون تأخ A.ال مAر له.ً
 أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختيارﻩ؛ أن يناقش شهود الا]Rام ،بنفسه أو من قبل غA.ﻩ ،وأن يحصل ع_ى املوافقة ع_ىاستدعاء شهود النفي بذات الشروط املطبقة Iي حالة شهود الا]Rام؛
ً
 أن يزود مجانا بAجمان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة Iي املحكمة. حق املثول ع_ى وجه السرعة أمام القضاء؛ إعمال قرينة الAاءة ،وإعفاء املRSم من إثبات براءته؛ الحق Iي الاتصال باألقارب؛ الحق Iي محاكمة علنية؛ حق املRSم Iي الاستعانة بمAجم؛ الحق Iي شفوية إجراءات املحاكمة؛ الحق Iي ٕالايداع Iي مؤسسة للعالج؛ تقييد سلطة القا Åالجنائي Iي حدود الدعوى وتعليل ٔالاحكام؛ عدم الاعتداد ببعض وسائل ٕالاثبات دعما لحقوق الدفاع )املادة  294من قانوناملسطرة الجنائية ،واملادة .(...289
 توصيات خاصة باالعتقال الاحتياطي

إن حل مشكلة ٕالافراط Iي اللجوء لالعتقال الاحتياطي ال ترتبط فقط بقا Åالتحقيق
وإنما بالدور الذي تقوم به النيابة العامة من خالل الرقابة ع_ى عمل قا Åالتحقيق
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واستئناف قراراته أمام الغرفة الجنحية ،هاته ٔالاخA.ة تلÐي Iي أغلب ٔالاحوال القرارات
القاضية بالسراح.
كما أن إشكالية الاعتقال الاحتياطي ،تعد جزءا من إشكالية التحقيق ٕالاعدادي؛ ع_ى
اعتبار أن تعي.ن قضاة التحقيق من لدن وزير العدل والحريات ال تضمن لهم الاستقاللية
Iي أداء املهام ،وهو ما يتطلب تعديل قانون املسطرة الجنائية بشكل يسمح لقا Åالتحقيق
باستقاللية Iي أداء املهام تحصنه من إمكانية ٕالاعفاء 17 .مما حذا بجمعية عدالة لتقديم
التوصيات واملقAحات التالية:
 إنشاء لجنة ملتابعة وتتبع حجم الاعتقال الاحتياطي وطنيا وجهويا Iي إطار الجهويةاملتقدمة مكونة من متخصص.ن وممارس.ن ومهتم.ن وممثل.ن عن املجتمع املدني ومختA
بحث متخصص Iي الدراسات الجنائية ،غايRSا العمل ع_ى تعقب ودراسة ٔالارقام Iي
عالقة باللجوء لالعتقال الاحتياطي.
 ضرورة حصر أسباب اللجوء لالعتقال الاحتياطي باعتماد أسباب موضوعية وحصريةإلعمال تدب A.الاعتقال الاحتياطي كما هو الشأن Iي القوان.ن املقارنة ،وليس تعليل
تمديد اللجوء لالعتقال كما هو الشأن Iي املادة  176واملادة  177من قانون املسطرة
الجنائيةٔ ،الامر الذي يتطلب تدخل املشرع لتحديد املعاي A.التالية:18
 أن تكون هناك أدلة إدانة واضحة؛
 أن تكون متابعة املRSم Iي وضعية سراح تؤدي للمساس باألمن العام؛
 أن تؤدي املتابعة Iي وضعية سراح إEى املساس بالس A.العادي للعدالة من خالل
الRSديد بإهدار الحجج ،أو بالضغط ع_ى الشاهد أو الضحية.
 أن تكون متابعة املRSم من أجل جريمة خطA.ة ،تف¨ للعقوبات السجنية؛
 ينبÐي ع_ى القا Åأن يستند ع_ى هذﻩ املعاي A.من أجل إعمال أو عدم إعمال تدبA.الاعتقال الاحتياطي.
 ضرورة إعادة النظر Iي مدد الاعتقال الاحتياطي و تمديدﻩ ،لفائدة تدب A.املراقبةالقضائية أو استحداث أدوات قانونية جديدة كاملراقبة ٕالالكAونية...
17المادة  52من قانون المسطرة الجنائية المغربية
18
18المعايير المعتمدة في القانون الفرنسي وغيره من القوانين األوروبية
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 تحديد سقف زم½ Rائي للجوء لالعتقال الاحتياطي ،ال يجوز معه التمديد. تحديد املدة املعقولة لالعتقال الاحتياطي تماشيا مع ما نصت عليه الاتفاقيةٔالاوربية املتعلقة بحقوق ٕالانسان19
 ضرورة تفعيل مسطرة ٕالافراج املؤقت وذلك بإعطاء سلطة الحسم Iي ٕالافراج املؤقتلقا Åالتحقيق دون استشارة النيابة العامة ودون تعليق تنفيذ مقرر ٕالافراج املؤقت
20
ع_ى الاستئناف وع_ى موافقة وكيل امللك.
 ضرورة إنشاء آلية وطنية للتعويض عن ٔالاخطاء القضائية وعن ٕالاجراءات والتدابA.وبخاصة الاعتقال الاحتياطي من خالل التأكيد ع_ى ضرورة التعويض عن ٔالاضرار
املAتبة عن إعمال ٕالاجراءات والتداب A.املقيدة للحرية ،بشكل يسمح بج Aالضرر
املعنوي.
 ضرورة العمل ع_ى توف A.ظروف نجاح املؤسسة إن ع_ى مستوى الاستقاللية أو ع_ىمستوى الصالحيات والتداب A.املخولة لقضاة التحقيق.
 ضرورة التقليص من دور النيابة العامة Iي ٕالاجراءات واملساطر بشكل يسمح بإعادةالتوازن للمؤسسات القضائية املتدخلة Iي ٕالاجراءات املسطرية ،وبخاصة قاÅ
التحقيق.
 استعمال الوسائل السمعية البصرية أثناء البحث التمهيدي Iي مخافر الشرطة أوالدرك امللكي
 ضرورة العمل ع_ى تكوين القضاة ،والحرص ع_ى تتبع حجم ٔالارقام املفيدة Iي الكشفعن حجم إعمال آلية الاعتقال الاحتياطي،
 خلق آليات املراقبة الوطنية والجهوية للرصد والدعم. توصيات حول ضمانات العدالة الجنائية النسائية

 تصدير القانون الجنائي بديباجة تأكد ع_ى مبدأ املساواة ب.ن الجنس.ن والقضاء ع_ىجميع أشكال التمي .ع_ى أساس النوع الاجتما@ي وع_ى أساس الجنس؛

 19المادة  5الفقرة الثالثة ـ بالنسبة للحق في حالة االعتقال االحتياطي بالمحاكمة في مدة معينة 19و ـ المادة  6الفقرة األولى
20
 20الفصل  178من قانون المسطرة الجنائية؛
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 العمل ع_ى تقييم وتنقيح هذﻩ القوان.ن وذلك بتغي A.املصطلحات التمي.ية والقدحيةواستعمال لغة حقوقية و كذا الاجراءات التابعة لها لضمان فائد]Rا وفعاليRSا Iي مجال
القضاء ع_ى العنف ضد املرأة وإلغاء األحكام ال تج .العنف ضد املرأة أو تتغا¦Å
عنه؛
 تخصيص جزء من القانون الجنائي لجرائم النوع استعراض وتقييم وتنقيح قوانيRWا الجنائية واملدنية وذلك عن طريق: (1تجريم أفعال العنف املرتكبة ضد املرأة التالية :
 الاغتصاب الزوËي، التحرش الجن، Í العنف النف، Í العنف الاقتصادي )تبديد ممتلكات الاسرة بسوء نية والاستيالء ع_ى اجر الزوجة ، (,,, طرد الزوجة من بيت الزوجية ، التحايل ع_ى بعض مقتضيات مدونة الاسرة مثل زواج القاصرات والتعدد، الاجهاض الغ A.الطÂ (2رفع التجريم عن ٔالافعال املجرمة التالية:
 الاجهاض الطÂ العالقات الرضائية ب.ن البالغ.ن والبالغات سن الرشد 21؛ و ذلك طبقا للتوصيةالصادرة عن مجموعة العمل حول إلغاء التمي .ضد النساء Iي التشريع و املمارسة Iي
تقريرها بتاريخ  19يونيو .2012

 21مستمد من مذكرة تحالف ربيع الكرامة ج من اجل قانون يضمن حقوق النساء وحرياتھن ويحميھن من العنف ويناھض
21
التمييز بسبب الجنس الصادرة في يوليوز 2011
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 (3اعتماد تداب حمائية لهذا الغرض م{ zدعت الضرورة اى ذلك؛
وذلك لضمان ما ي_ي:
أ -أن تكون لقوات الشرطة ،بعد الحصول ع_ى إذن مسبق طبقا للقانون املسطرة
الجنائية ،سلطة كافية لدخول املباني والقيام بعمليات الاعتقال Iي قضايا العنف ضد
املرأة ،خصوصا العنف الزوËي او عنف الاصول .
ب( أن تقع املسؤولية الرئيسية Iي مباشرة إقامة الدعاوى ع_ى سلطات النيابة وليس
بالضرورة ع_ى املرأة ال تعرضت للعنف )املتابعة التلقائية(.
ج( إعطاء املرأة ال تعرضت للعنـف فرصـة لإلدالء بشهاد]Rـا فـي الدعـوى القضائية
كشاهدة  ،وإتاحة تداب A.تيسر للمرأة اإلدالء Rbا مع حماية حيا]Rا الخاصة.
د( عدم التمي .ضد املرأة Iي قواعد الدفاع ومبادئه ،وعدم تمك.ن مرتك Âالعنف ضد املرأة
من ٕالافالت من املسؤولية الجنائية او التخفيف من العقوبة ع_ى أساس دفوع من قبيل
الشرف أو عنصر الاستفزاز.
ه( النظر ،خالل ٕالاجراءات القضائيةI ،ي ٔالادلة املتعلقة بأفعال العنف وسوء املعاملة
واملطاردة والاستغالل ال ارتك»Rا الجاني سابقا ،وذلك وفقا ملبادئ القانون الجنائي .
 (4تقوية ادوار املحاكم الجنائية:
 أن تكون للمحاكم الجنائية ،سلطة إصدار أوامر للحماية وأوامر زجرية Iي قضايا العنفضد املرأة ،بما Iي ذلك إخالء الجاني من املسكن ،ومنع الاتصال بالضحية وغA.ها من
ٔالاطراف املتضررة ،داخل املسكن وخارجه ،وفرض جزاءات ع_ى ٕالاخالل Rbذﻩ ٔالاوامر؛
 إمكانية اتخاذ تداب A.عند الاقتضاء لضمان سالمة الضحايا وأسرهن وحمايRSن منالتخويف والانتقام؛ مع توف A.أماكن خاصة اليواء املعنفات؛
 مراعاة املخاطر املحدقة بالسالمة لدى اتخاذ قرارات تتعلق باألحكام غ A.الاحتجازية أوشبه الاحتجازية أو إطالق السراح بكفالة ،أو إخالء السبيل املشروط ،أو إطالق السراح
املشروط او الوضع تحت املراقبة القضائية؛
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 (5إصدار أحكام ،تضمن ٔالامن القضائي للنساء من خالل :
-

مساءلة املجرم.ن ع_ى أعمالهم املتعلقة بالعنف ضد املرأة
وضع حد للسلوك العنيف
اعتبار ٔالاثر الذي يلحق بالضحايا وأفراد أسرهن من جراء األحكام املفروضة ع_ى
مرتك Âالعنف الذين هم من أفراد ٔالاسرة؛
ضمان إخطار املرأة املتعرضة للعنف بأي إفراج عن املجرم بعد احتجازﻩ أو سجنه
عندما تكون سالمة الضحية Iي خطر؛
إبالء الاعتبار Iي عملية إصدار األحكام لشدة الضرر البدني والنف Íوالتأثر باإليذاء
وذلك باللجوء إEى وسائل اتباث مدى تأثر الضحية بالضرر الالحق Rbا،
أن تتاح للمحاكم مجموعة كاملة من التداب A.املتعلقة بإصدار األحكام من أجل حماية
الضحية وسائر املتضررين واملجتمع من التعرض للمزيد من العنف؛
ضمان تشجيع القا Åالذي يصدر الحكم ع_ى التوصية ،عند إصدار الحكم ،باملعاملة
ال يعامل Rbا املجرم؛
ضمان وجود تداب A.مالئمة للقضاء ع_ى كل ما يرتكب ضد النساء املحتجزات ،ألي
سبب من اسباب العنف؛
حماية سالمة الضحايا والشهود قبل ٕالاجراءات الجنائية وIي أثناRا وبعدها.

 -6تفعيل وتقوية آلية املحاكم املتنقلة باملداشر ودورها Iي حماية النساء من العنف وذلك
عالقة بدور القا Åاملقيم  ،كل ذلك Iي سياق ضمان و تسهيل عملية ولوج النساء إEى
القضاء كآلية حمائية ،وضرورة اعتماد اللغة املستعملة Iي املنطقة ) )اللغة ٔالامازيغية/
سواء :تمازيغت ،تاريف.ن أو تاشلحيت( أو الحسانية .
 توصيات حول العدالة الجنائية لألحداث
 إنشاء آليات جديدة Iي إطار العدالة الجنائية الخاصة باألحداث تتوسط النيابة العامةوالقضاء الجالس تتألف من خAاء و متخصص.ن Iي املجال النف Íالاجتما@ي ،هدفها
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ٕالانصات إEى الحدث و رصد عوامل انحرافه ،لتسهم Iي إعداد تقرير Iي املوضوع يتضمن
الاقAاحات املمكنة؛
 توسيع نطاق ضمانات املحاكمة العادلة Iي عالقة باألحداث؛ الحكم ببطالن ٕالاجراءات ال لم تحAم قواعد املسطرة الجنائية؛ تشكيل هيئة املحكمة من قاض وخبA.ان Iي الطب النف.Í التخصص Iي التكوين والتأهيل القضائي. معاملة جنائية خاصة مبنية ع_ى مقاربة تشاركية ب.ن كل املتدخل.ن املباشرين وغA.املباشرين؛
 توفٕ A.الامكانات املادية الضرورية لتفعيل مضام.ن القوان.ن الحالية ،وتجاوز صعوباتمراكز ٕالاصالح والRSذيب؛
 الاعتناء باألحداث الضحايا؛-

التسريع بإحداث مخافر للضابطة القضائية خاصة باألحداث
تفعيل مبدأ عدم اللجوء اEى سلب حرية الطفل إال استثناء وكمالذ أخ A.وألقصر فAة
ممكنة؛
حث القضاة واملستشارين املكلف.ن باألحداث ع_ى تفقد أوضاع هذﻩ الفئة بشكل
منتظم وعم_ي؛
تفعيل التلقائية Iي تغي A.التداب A.من طرف القضاة واملستشارين املكلف.ن باألحداث،
كلما تطلبت املصلحة الفض_ى للطفل ذلك؛
الحرص ع_ى التنفيذ الفوري لقرارات تغي A.التدب A.وتحديد الجهة املكلفة بذلك؛
ضمان املساعدة القانونية لفائدة جميع ٔالاحداث Iي خالف مع القانون وتعزيز ٕالاشراف
الاجتما@ي ع_ى هذﻩ الفئة؛
معاملة خاصة لألحداث Iي وضعية صعبة.

 توصيات حول قانون مدونة الاسرة
املغرب تمI .ي السنوات ٔالاخA.ة بتحول كبRb A.دف تحقيق الانتقال الديمقراطي وبناء دولة
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الحق والقانون ،ومن تجلياته توسيع مشاركة الفاعل.ن املدني.ن للمساهمة Iي الحوار
الوط½ حول إصالح منظومة العدالة.
وبما أن املستجدات الدستورية الجديدة تكرس مبدأ املساواة ب.ن الرجال والنساء Iي جميع
الحقوق والحريات ،فإRا تعت Aمحفزا ومكسبا يتع.ن تفعيله Iي طريق إرساء الحقوق
ٕالانسانية للنساء ووضع تشريعات منسجمة مع املبادئ الكونية لحقوق ٕالانسان ولقيم
الحداثة.
وجمعية عدالة وكما دأبت Iي العديد من املحطات ارتأت املشاركة Iي ورش إصالح
املنظومة القانونية لتحقيق العدالة النسائية.
وIي هذا السياق وتحقيقا للعدالة أصبح من الضروري وضع اسAاتيجيات نموذجية
وتداب A.عملية للقضاء ع_ى العنف ضد املرأة Iي مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية كما
أنه من جهة أخرى مدونة ٔالاسرة Iي كل إيجابيا]Rا ال يمكن أن يكون لها ٔالاثر Iي املجتمع إال
من خالل تطبيقها تطبيقا سليما وذلك بتوف A.إمكانيات وآليات فعالة إضافة إEى تعديل
بعض مقتضيا]Rا بشكل يجعلها منسجمة مع املكتسبات الدستورية والاتفاقيات الدولية.
وIي هذﻩ الورقة سنتطرق إEى املقAحات وٓالاليات لتأهيل القضاء ٔالاسري.
() * !"#  $ء &%

-

-

 عLى مستوى البنيات التحتية وتأهيل املوارد البشرية:
إنشاء محكمة ٔالاسرة مستقلة عوض الاقتصار ع_ى أقسام تابعة للمحاكم الابتدائية.
إعمال آلية املحاكم املتنقلة باملداشر والقرى وذلك Iي سياق ضمان و تسهيل عملية
الولوج إEى القضاء كآلية حمائية  ،و ضرورة اعتماد اللغة املستعملة Iي املنطقة )اللغة
الامازيغية والحسانية.(...
تأهيل املوارد البشرية وتوفA.ها بشكل يجعلها تتالءم ومحاكم ٔالاسرة لتفادي البطء Iي
املساطر والاكتظاظ وإحداث مكاتب الارشاد والتوجيه.
تكوين قضاة مختص.ن Iي قضاء ٔالاسرة وذلك باالستمرار Iي عملية التكوين Iي مجاالت
العلوم ٕالانسانية :ـ علم الاجتماع ،التواصل علم النفس الاجتما@ي ....الخ ،.مع الAك.
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-

-

-

-

ع_ى إعادة تكوين وتأهيل القضاة املمارس.ن ،ومساعدي القضاء ،وتوف A.برامج تدريب
إلزامية Iي مجال حقوق ٕالانسان باملعهد العاEي للقضاء ترا@ى فيه تعدد الثقافات
ومقاربة النوع الاجتما@ي
إحداث خلية للتكوين املستمر للموارد البشرية العاملة بأقسام قضاء ٔالاسرة.
تقييم عمل القا Åمن خالل أحكامه مع التنقيط واملحاسبة.
تقوية الية مؤسسة الصلح ع Aابعاد افراد العائلة عن هذﻩ العملية ملا اثبتته التجربة
من كون افراد العائلة ال يتعاملون بحياد تام كما ان تدخلهم قد يضاعف حجم
املشاكل ب.ن الزوج.ن وفتح الباب امام الوسطاء من قضاة ذوي خAات و مساعدات
اجتماعيات ومختص.ن ومختصات نفسي.ن
تأهيل املوارد البشرية الاخرى وإحداث مكاتب الارشاد والتوجيه
الاعفاء من الرسوم القضائية وتوف A.ضمانات املساعدة القانونية باملجان بشكل تلقائي.
 عLى مستوى النصوص القانونية واملسطرية
إدماج الاتفاقيات الدولية Iي ديباجة مدونة ٔالاسرة كمرجعية أساسية انسجاما مع
الامات املغرب الدولية.
الحد من السلطة التقديرية للقضاة ع Aوضع ضوابط تفسر روح ومضام.ن
النصوص.
مراجعة النصوص وتعديلها بما يضمن تطبيقها بشكل واضح لضمان استقرار ٔالاسرة
سيما تلك املتعلقة بالتداب A.الحمائية ال طرحت إشكاليات ع_ى أرض الواقع.
إلغاء املادة  21من مدونة ٔالاسرة املتعلقة بويج القاصرات.
ترتيب الجزاء Iي حالة الامتناع عن تنفيذ مقتضيات املادة  53من م.أ.
تفعيل دور النيابة العامة من خالل توسيع صالحيات تدخلها التخاذ كل التدابA.
الضرورية لحماية ٔالاسرة  ،وتوف A.الظروف املالئمة للقيام بدورها املنوط Rbا
واملنصوص عليه قانونا وذلك بتوف A.املوارد البشرية وتأهيلها.
تعميم مقتضيات املادة  156من مدونة الاسرة .بخصوص ٔالاطفال الناتج.ن عن
الاغتصاب وزنا املحارم استنادا لحق الطفل Iي النسب تماشيا مع اتفاقية حقوق
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-

-

الطفل املصادق علRpا من قبل املغرب وغ A.املتحفظ ع_ى البنود الخاصة بالحق Iي
النسب.
منح الحق للمولود خارج مؤسسة الزواج Iي اكتساب نسب ٔالاب الطبيÕي.
إلزام ٔالاب الطبيÕي بتعويض عمري لفائدة املولود الطبيÕي سواء كنتيجة لوالدة
خارج مؤسسة الزواج أو كنتيجة لالغتصاب.
تفعيل مقتضيات املادة  121الخاصة بالتداب A.املؤقتة ¿ي حالة وجود نزاع ب.ن
الزوج.ن واستمرار عالقة الزواج بيRWما.
إلزام الزوج غ A.الحاضن بضرورة زيارة املحضون تحت طائلة الجزاء بسبب ٕالاهمال.
الاعفاء من الرسوم القضائية وتوف A.ضمانات املساعدة القانونية باملجان بشكل
تلقائي.
تفعيل دور النيابة العامة Iي التوصل باالستدعاء وإلزامية حضورها Iي جلسات
الطالق.
إعادة النظر Iي مسطرة الصلح ال توجب إحضار حكم.ن من العائلة و الذي ثبت
كونه ساهم Iي العديد من القضايا Iي تعميق الخالف وليس حله من طرف الحكم.ن.
تفعيل دور القنصليات فيما يخص مسطرة الصلح بالنسبة للمغاربة املقيم.ن
بالخارج.
إعادة النظر Iي الفصل  49من املدونة بخصوص توزيع ٔالاموال املكتسبة خالل
الحياة الزوجية فيما يتعلق بالتعويض ووضع ٔالاسس لتقدير وتقييم عمل ربات
البيوت كعنصر مساهم Iي تنمية ثروة ٔالاسرة.
ترتيب ٓالاثار Iي حالة عدم احAام ٓالاجال املنصوص علRpا Iي املدونة خصوصا Iي
قضايا النفقة مع جعل مسؤولية القا Åشخصية.
تفعيل مقتضيات املادة  202الخاصة بإهمال ٔالاسرة وال توجب تطبيق مسطرة
ٕالاهمال تلقائيا ملجرد التوقف عن أداء النفقة ملدة أقصاها شهر دو عذر مقبول.
بخصوص النفقة Iي حالة عدم التوفر ع_ى عنوان املد@ى عليه امللزم بالنفقة  ،إلقاء
مسؤولية البحث عنه ع_ى عاتق النيابة العامة والشرطة.
اعمال مؤشر اجتما@ي تقري Âموحد )(Barème socialيعتمد ع_ى الدخل الحقيقي
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ومستوى العيش Iي تحديد النفقة والواجبات املAتبة عن الطالق بكل انواعه
واللجوء اEى خAات حسابية يعهد Rbا اEى خAاء محاسب.ن محلف.ن لتقدير الدخل
الحقيقي.
 إعطاء والية النفس ووالية املال لألم الحاضنة لتيس A.تدب A.شؤون املحضون. إلغاء املادة  175ال تسقط حضانة ٔالام Iي حالة زواجها وال ال تسري مقتضيا]Rاع_ى الزوج Iي حالة زواجه.
 عLى مستوى ٓالاليات:
 وضع إطار قانوني للوساطة ٔالاسرية وجعلها إجبارية قبل اللجوء إEى القضاء. تفعيل دور املساعدات الاجتماعيات وإصدار قانون منظم لهذا ٕالاطار يقوم باملهاماملنوطة به فعليا وع_ى أساس قانوني واضح ،مع توفٕ A.الامكانيات وٓالاليات للقيام
بدورها فعليا من خالل البحث والتحري وتحديد عناصر اساسية تساعد القاI Åي
تحديد املسؤولية Iي ايقاع الطالق وIي تقييم الضرر واملتضرر من الطالق وتحديد
مبلغ التعويض ومراعاة مصلحة الاطفال (......
 إحداث الشباك املوحد Iي كل محاكم ٔالاسرة،وذلك لتبسيط املساطر والاجراءاتلفائدة النساء وهو يكون عبارة عن مركز للخدمات ٕالادارية و القانونية والصحية
والاجتماعية يضم Iي فضاء واحد ٕالادارات املعنية إلسداء الخدمات املتعلقة
بحماية النساء املعنفات.
ويتكون الشباك املوحد من املكاتب التالية :
 مكتب التوجيه وٕالارشاد
 مكتب تسجيل الدعاوى والشكايات
 مكتب الخAات الطبية والنفسية
 مكتب املساعدة الاجتماعية
 مكتب متابعة اجراءات التبليغ و التنفيذ
 مكتب التكفل العائ_ي
هذا و يحتوي الشباك املوحد باإلضافة إEى هذﻩ املكاتب ع_ى:
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 ممثل عن وزارة العدل والحريات
 ممثل عن وزارة الصحة
 ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية
 مكتب الصندوق الوط½ للضمان الاجتما@ي. توصيات حول الوسائل البديلة لحل املنازعات وإصالح القضاء
ً
ً
أصبح اللجوء للوسائل البديلة لحل ال¥اعات Iي وقتنا الحاEي أمرا ملحـا ،وذلك لتلبية
متطلبات ٔالاعمال الحديثة ،وال لم تعد املحاكم قادرة ع_ى التصدي لها بشكل منفرد .فمع
التطور املستمر Iي التجارة والخدمات ،وما نتج عن ذلك من تعقيد Iي املعامالت ،وحاجة إEى
السرعة والفعالية Iي بث الخالفات ،وتخصصية من قبل من ينظر Rbذﻩ الخالفات أو يسهم
Iي حـلها،
وRbذا الصدد تتقدم جمعية عدالة باملقAحات التالية:
 تقن.ن نظام الوسائل البديلة Iي نصوص واضحة ومفصلة خالية من الغموض وغA.قابلة لعدة تأويالت.
 نشر وترسيخ ثقافة هذا النظام نظريا وممارسة. مشاركة هيآت الدفاع للعمل ع_ى اندماجه وذلك بإدخال تعديالت ع_ى القانون املنظمملزاولة مهنة املحاماة بخصوص السماح للمحامي بممارسة مهنة الوساطة.
 ماسسة الوسائل البديلة كالوساطة والتحكيم للمساهمة Iي فض املنازعات. ضمان ال¥اهة الذي يتطلب احAام موافقة ٔالاطراف املتنازعة. ضمان السرية. ضمان الحياد واستقاللية الوسيط. ضمان أشكال الاتفاق. مراجعة النصوص القانونية املنظمة للوسائل والطرق البديلة لتسوية ال¥اعات؛ تعميم هذﻩ الوسائل ،ما أمكن ذلك وما لم يكن فيه إضرار بمصلحة املجتمع ،ع_ىجميع املنازعات؛
 -تسويق هذﻩ الوسائل لدى ٔالافراد والهيئات واملقاوالت املعنية Rbا؛

37

ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

 السهر ع_ى حسن تطبيقها ع Aتكوين القضاة واملوظف.ن والوسطاء واملحكم.ن. توصيات خاصة باإلصالحات املرتبطة بقانون الصحافة والقوانن ذات الصلة
بشراكة مع عدد من الجمعيات الحقوقية ،وجمعيات معنية مباشرة بحرية التعبA.
والصحافة ،انجزت جمعية عدالة مذكرة ترافعية حول حرية التعب A.والصحافة وصلت
ٓالان إEى مرحلRSا الRWائية ،نش A.هنا مRWا إEى أهم الاقAاحات Iي عالقRSا بمنظومة العدالة
و|ي كما يأتي:
ٕ -1الاصالحات املرتبطة بقانون الصحافة والنشر
• تدقيق العبارات الفضفاضة ي تحديد جرائم الصحافة أو منع الصحف
وذلك بما ال يAك املجال واسعا للتأويل و|ي ع_ى وجه الخصوص:
 املس بالنظام العام؛ املس بالدين ٕالاسالمي؛ املس بالنظام امللكي؛ املس بالوحدة الAابية.هنا يتع.ن استبدال كلمة "املس" الفضفاضة ،بعبارات أخرى محددة املع½¦ مثل القذف أو
السب عندما يتعلق ٔالامر باملؤسسة امللكية أو الدين ٕالاسالمي .أما بالنسبة للوحدة الAابية
فإن املتابعة ال يمكن أن تشمل ٓالاراء و ٔالافكار و وجهات النظر ،بل يجب أن تكون مقصورة
فقط ع_ى كل تحريض ع_ى الانفصال.
•

إقرار مبدأ حسن النية

وذلك بإدراج مادة مستقلة Iي قانون الصحافة تؤكد ع_ى أن ٔالاصل هو حسن نية
الصحفيI ،ي كل ما ينشر ،وأن ع_ى الطرف الذي حرك الدعوى ضدﻩ ،أن يثبت سوء نيته،
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ً
وذلك تأكيدا ع_ى املبدأ العام القا ÅبافAاض حسن النية ،خصوصا إذا كانت ٓالاراء
22
املع AعRWا ]Rم الرأي العام.
• إلغاء العقوبات السالبة للحرية ي قضايا حرية التعب وٕالاعالم
بحيث ال تطبق هذﻩ العقوبات ع_ى ٔالاشخاص إال بصفRSم مواطن.ن بحكم القوان.ن الجاري
Rbا العمل املتعلقة بالخروقات الجسيمة لحقوق ٕالانسان أو التحريض ع_ى الجريمة أو
الحرب ٔالاهلية أو تمجيد جرائم ضد ٕالانسانية وٕالابادة والAحيل القسري للسكان
والعنصرية والاختطاف والتعذيب.
• إلغاء آثار قدسية شخص امللك
بعد أن تم إلغاء قدسية شخص امللك Iي الدستور ،يتع.ن مواكبة ذلك ،بحذف آثار تلك
القدسية Iي قانون الصحافة.
وهكذا يجب إلغاء جريمة "ٕالاخالل باالحAام الواجب للملك وأصحاب السمو امللكي ٔالامراء
ؤالامA.ات" ،وتأكيد املبدأ القا Åبالام الصحفي بعدم الحط من كرامة ٔالاشخاص،
وعدم استعمال عبارات جارحة أو شائنة أو نعوث قدحية مهينة للكرامة Iي حق الجميع.
• جعل قرار حجز الصحف واملنشورات بيد القضاء وحدﻩ
يتع.ن إلغاء املقت¨¦ الوارد بالفصل I 77ي اتجاﻩ تجريد وزارة الداخلية من سلطة حجز
الصحف ،وجعل قرار الحجز بيد القضاء وحدﻩ.
• عدم استثناء مقpي جرائم الصحافة من ظروف التخفيف
ً
خالفا ملا هو منصوص عليه Iي الفصل  74بالنسبة لألفعال الواردة Iي الفصل .41
 22فقد سار االجتھاد القضائي األوربي بھذا الخصوص ،في اتجاه توسيع حرية التعبير مقابل تضييق القيود عليھا .فمثال في
مجال حرية الرأي والتعبير المرتبطة بالقضايا السياسية أو القضايا التي تھم الرأي العام ،ذھب االجتھاد القضائي األوربي
إلى أنه ال يجب إلزام المتھم في ھذه الحالة بإثبات صحة انتقاداته ،بل يفترض فيه حسن النية ما دام الشخص قد أثار قضية
تھم الصالح العام ،ويتوخى من ورائھا خدمة المصلحة العامة مھما كانت قسوة اللغة المستعملة .فمعاقبة شخص في ھذه
22
الحالة –بحسب االجتھاد القضائي األوربي -سيردع الناس عن المناقشة الحرة لمواضيع ذات أھمية عامة.
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• تمكن املMمن بالقذف باإلدالء بما يثبت صحة الواقعة ي أية مرحلة من مراحل
الدعوى
ً
ً
انسجاما مع حقوق الدفاع املخولة للجميع وفقا للمبادئ العامة ،فإن إعمال الحق ،يفAض
أن ُيسمح للشخص"/املRSم" بأن يدEي بما لديه من وقائع تثبت صحة ما اعتAﻩ املشتكي أو
ً
النيابة العامة قذفا ،خالل جميع مراحل الدعوى .وليس فقط خالل  15يوما املوالية
الستدعائه بالحضور إEى املحكمة.
• عدم تطبيق نصوص جنائية أخرى ي جرائم الصحافة
نصا ً
وذلك بتضم.ن قانون الصحافة ً
خاصا يقر قاعدة منع اللجوء إEى نصوص أخرى خارج
قانون الصحافة للمعاقبة ع_ى ما ُينشر بالصحف والدوريات Iي القضايا املرتبطة بممارسة
حرية التعب.A.
• عدم معاقبة ناقل القذف بحسن نية
وذلك بعدم متابعة من قام فقط ،بحسن نية ،بنقل خ Aتصريح الغ A.بحصول الواقعة
موضوع القذف .ع_ى أنه إذا كان الخ Aقد ضاعف من الضرر الذي أصاب ضحية القذف،
فإن ذلك يجب أن يثقل مسؤولية من قام بالقذف وليس الصحفي الذي نقل الواقعة إEى
قرائه.
• اعتماد الذعائر كنظام للعقوبات ي حق الصحفين مع تقييد مداها
مناسبة
 الحرص ع_ى تفضيل التعويض املدني والتعويض الرمزي ع_ى أن تكون الذعA.ة ِلنوع القضية الصادر الحكم القضائي بشأRا ،وأن تحدد ع_ى أساس رقم معامالت املقاولة
الصادر Iي حقها الحكم ،خاصة عندما يتعلق ٔالامر بالقذف والسب والتشه.A.
أن يناسب التعويض ٔالاضرار الناتجة عنه ،أخذا بع.ن الاعتبار أن ٕالادانة Iي مثل هذﻩالقضايا تشكل Iي حد ذا]Rا جزاءا مهما من ج Aالضرر أو التعويض ،خاصة إذا أرفقت
بنشر الحكم Iي الجريدة املدانة وIي جرائد أخرى ،وح¦ ال يؤدي التعويض املفرط إEى
القضاء ع_ى وجود الصحافة وتعدديRSا ويردعها عن القيام برسالRSا.
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• تكريس القانون للمبدأ الدستوري القا fبحماية مصادر املعلومات وسريRSا
وعدم التخ_ي عنه إال باالستناد إEى القانون الخاص بالحق Iي الوصول إEى املعلومات
كما نص ع_ى ذلك الدستور Iي فصله .27
• تحديد خصوصيات املحاكمة ألجل جناية أو جنحة صحفية ي القانون وIي
النصوص املسطرية الضرورية.
• اعتماد تعريف للصحفي امل fبناء ع_ى الاختصاصات واملهن ،بما فRpا مهن
الصحافة ٕالالكAونية والتصوير الصحفي ورسم الكاريكاتور الصحفي.
• التنصيص عLى إحداث هيئة وطنية مستقلة لتطوير وضبط وسائل ٕالاعالم يكون
من ضمن اختصاصا]Rا منح وسحب البطاقة املهنية.
• تسهيل شروط النشر وإصدار الصحف
وذلك بإلغاء مقتضيات الفصل الخامس ال تلزم تضم.ن التصريح بإصدار جريدة،
أسماء املحررين الدائم.ن ،وكذا جنسيRSم ،ومحل سكناهم ،ومستواهم الدرا ،وأرقام
بطائقهم الوطنية.
• إلغاء حق وزير الاتصال ي منع الجرائد والنشرات الدورية وغ الدورية من
دخول املغرب ،وتخويل ذلك للقضاء .كما يتع.ن مراجعة ٔالاسباب املوجبة للمنع
وذلك بتدقيقها مثل )املس بالدين ٕالاسالمي أو بالنظام امللكي أو الوحدة الAابية أو
الانطواء ع_ى ما يخل باالحAام الواجب للملك أو بالنظام العام(.
• إلغاء جنحة املس برؤساء الدول والوزراء واملمثلن الدبلوماسين املعتمدين
املنصوص علRpا Iي الفصل.ن  52و 53من قانون الصحافة والنشر.
• مراعاة تعدد مكونات الهوية والثقافة املغربية ي املشهد ٕالاعالمي والسيما
بتشجيع حضور اللغة ٔالامازيغية Iي وسائل ٕالاعالم العمومية والخاصة.
• مراعاة النوع الاجتماي ي إصالح قانون الصحافة وع_ى الخصوص سعيه إEى
تحس.ن وضعية النساء Iي املؤسسات ٕالاعالمية ،وتوف A.إمكانيات تعزيز قدرات
النساء الصحافيات بما يضمن وصولهن إEى مراكز القرار داخل املقاولة ٕالاعالمية،
ومحاربة الصورة النمطية السلبية للمرأة Iي املشهد ٕالاعالمي.
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 -2إصدار قوانن جديدة مدعمة لحرية الصحافة
• إصدار قانون خاص باملدونن والجرائد الالكpونية بما يف¨ إEى تمتيع املدون.ن
وأصحاب الجرائد واملواقع ٕالالكAونية بجميع الحقوق املرتبطة بحرية الرأي
والتعب ،A.واستفاد]Rم من جميع ضمانات حرية وسائط ٕالاعالم.
• إصدار قانون خاص باستطالعات الرأي ،وذلك بالتنصيص قانونا ع_ى حق
ً
الصحف أيضا Iي تنظيم هذﻩ الاستطالعات وفق ضوابطها ونشر نتائجها.
• إصدار قانون خاص باإلشهار يشمل جميع مهن وأنواع ٕالاشهار ويتضمن ٔالاحكام
ٔالاساسية والعامة ال تضبط مجال ٕالاشهار بناء ع_ى مبادئ الشفافية واملنافسة
الشريفة.
• إصدار قانون خاص بالحق ي الوصول إى املعلومات واملعطيات العمومية.
فإذا كان الدستور الجديد لم يقصر الحق Iي الوصول إEى املعلومات ع_ى
الصحفي.ن وحدهم ،فهناك إذن حاجة ملحة إلصدار قانون يلزم ٕالادارة بوضع
املعلومات رهن إشارة املواطن.ن ومد كل طالب لتلك املعلومات بما يحتاجه،
ويحدد القواعد املعمول Rbا لتفعيل املبدأ ،ويفصل املجاالت السرية ال تمثل
الاستثناء بما ال يتعارض مع الدستور.
 -3تجميع النصوص املتعلقة بحرية الصحافة ي مدونة واحدة
تضم هذﻩ املدونة ع_ى وجه الخصوص:
• قانون الصحافة والنشر.
• قانون الصحفي.ن املهني.ن.
• قانون املدون.ن والجرائد ٕالالكAونية.
• قانون الاتصال السمÕي البصري.
• قانون الهيأة العليا لالتصال السمÕي البصري.
• قانون ٕالاعالنات وٕالاشهار.
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تركز الاهتمام Iي املغرب Iي السنوات ٔالاخA.ة ع_ى تفعيل وترشيد أداء ٔالاجهزة العليا للرقابة
ع_ى املال العام ،بحكم ٔالاهمية ٕالاسAاتيجية لوظيفة الرقابة املالية Iي مجال تدب A.الشأن
العام .واعتبارا لإلصالحات ال شهدها املجال املاEي Iي السنوات ٔالاخA.ة لAسخ رؤية شاملة
لتدب A.الشأن العام عن طريق تحديث الرقابة املالية ،وتج_ى ذلك باألساس Iي إصباغ
الصفة الدستورية ع_ى مؤسسة املجلس ٔالاع_ى للحسابات باعتبارها الجهاز ٔالاع_ى للرقابة
املالية باملغرب ،وكذلك إحداث املجالس الجهوية للحسابات بتسع جهات باململكة ،كامتداد
لسياسة الالمركزية ال شهد]Rا البالد ،وإصدار مدونة للمحاكم املالية بمقت¨¦ القانون
رقم . 62.99
اضافة ان دستور  2011جاء بمجموعة من املقتضيات ال كرست أهمية املحاكم املالية
كجهاز للرقابة ع_ى املال
العام ،أهمها أن املجلس ٔالاع_ى للحسابات أصبح جهازا مستقال .
وبناء عليه تتقدم جمعية عدالة باملقAحات التالية:
 ـ احداث مجلس قضاء املحاكم املالية يخضع له قضاة املحاكم املالية Iي تأدي»Rم
وحفظ حقوقهم وواجبا]Rم وتدب A.شؤوRم املهنية وبالتاEي يكونون مستقل.ن عن
املجلس ٔالاع_ى للقضاء وعن السلطة التنفيذية تماشيا مع توصيات املنظمات
الدولية وٕالاقليمية للرقابة العليا ع_ى املال العام واملحاسبة.
 ـ الاهتمام أك Afبالعنصر البشري باعتبارﻩ املحرك ٔالاساس للمنظومة بصفة عامة،
وكذا إيالء العناية الالزمة له من خالل تحف.ﻩ ماديا ومعنويا ح¦ يقوم باملطلوب
منه ع_ى أكمل وجه.
 ـ توسيع اختصاصات املحاكم املالية وذلك بتواصلها املباشر مع الاجهزة املعنية
بإجراءات املتابعة بشان املخالفات ال تم رصدها  ،ال سيما فيما يتعلق بالتقارير
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والتوصيات ال يقوم بإعدادها القضاة العاملون Rbا .
تقوية عمل املحاكم املالية لضمان فعاليRSا ع Aبرمجة عمليات مراقبة التدبA.بشكل يامن مع اجراءات التنفيذ Iي آجال معقولة ،و ذلك Rbدف الوصول اEى
مستوى التقييم املوضو@ي للنتائج.
ـ تحديد مفهوم املساعدة املالية ال تستلزم إجراء الرقابة ع_ى استعمال املال
العمومي وال تستفيد مRWا ٔالاجهزة والجمعيات مع تفعيل تطبيق املقتضيات
الزجرية Iي مواجهة كل من ال يحAم مسطرة تقديم الحسابات كأحد مبادئ
الحكامة الرشيدة وشرطا ضروريا لشفافية تدب A.املال العام وتحديد املسؤولية
املAتبة ع_ى ذلك ،
التنصيص ع_ى ضرورة تقديم املجلس الاع_ى للحسابات لتقارير مفصلة حول تنفيذ
قوان.ن املالية باستقالل عن التقرير العام السنوي مع نشرها Iي الجريدة
الرسمية ،
اعمال مبدأ التدب A.بفعل الواقع كمعيار لقياس مدى مالءمة افعال وممارسات
التدبI A.ي مجال الانفاق العمومي للمقتضيات القانونية الجاري Rbا العمل Iي هذا
الصدد.
تمك.ن املجلس الاع_ى للحسابات من سلطات اصدار توجRpات خاصة بتدبA.النفقات العمومية وفق ما تتطلبه تداب A.الحكامة الجيدة للمالية العمومية.
تضم.ن تقارير املجلس الاع_ى للحسابات تصورات تتعلق باألهداف واملؤشراتومدى مالءمRSا للوسائل املعمول Rbا Iي النفقات العمومية وذلك لتعزيز دورﻩ Iي
املساهمة Iي تحديد التوجهات والاختيارات الواجب اتباعها من طرف املؤسسات
املعنية باإلنفاق العمومي.
منح املجلس الاع_ى للحسابات سلطة تتبع اجراءات تفعيل التوصيات والتوجRpاتال تتضمRWا تقاريرﻩ بشكل مباشر مع املؤسسات املعنية Rbا.

 ,$ء  * )

نقAح Iي جمعية عدالة Iي ما يخص املحور املتعلق بالقضاء وٕالاعالم ضمن املحاور
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الكAى إلصالح منظومة العدالة ،نقAح ٕالاصالحات التالية:
 مستوى ٕالاصالحات املرتبطة بجهاز العدالة نفسه؛ ومستوى ٕالاصالحات املرتبطة بقانون الصحافة والنشر والقوان.ن ذات الصلة.لكن من أجل التأسيس للثقة ب.ن الفاعل.ن ٕالاعالمي.ن من جهة وب.ن ٕالادارة والقضاء
من جهة ثانية نقAح Iي جمعية عدالة إصدار عفو شامل Iي جميع املتابعات
املسجلة من قبل إدارات الدولة أو السلطات العمومية ضد أي مس A.إعالمي أو
صحفي كإجراء سيا استعجاEي يدشن فعليا التنفيذ العم_ي إلصالح العدالة
وٕالاعالم كدعامت.ن أساسيت.ن للنظام الديمقراطي.
(+, -$ ./0ء

ع_ى هذا املستوى نقAح اعتماد ٕالاصالحات التالية:
• تكريس مبدأ استقالل القضاء واملحاكمة العادلة Iي إصالح منظومة العدالة كمبدأ
عام ،كما نص ع_ى ذلك الدستور واملواثيق الدولية؛
• إحداث قضاء مختص Iي قضايا الصحافة؛
• إنشاء أقسام خاصة بقضايا الصحافة والنشر ،يسهر ع_ى تسيA.ها قضاة
مختصون ،ح¦ يسهل التواصل ب.ن الصحفي والقا ،Åويفهم كل مRWما طبيعة
عمل وأدوار ٓالاخر ،وح¦ ال يAتب عن ٔالاحكام الصادرة أي ضرر بقيم املجتمع
الديمقراطي
• تعزيز جانب حقوق ٕالانسان بصفة عامة وحرية التعب A.والصحافة بصفة خاصة Iي
تكوين القضاة؛
• انفتاح القضاء ع_ى ٕالاعالم والرأي العام لبناء ثقة الجمهور ع Aتوعيته بدور القضاء
ومساطرﻩ ،والتواصل مع ٕالاعالم بشكل م¸ منظم للرد ع_ى التساؤالت أو تصحيح
الادعاءات أو الشائعات ،من خالل املجلس ٔالاع_ى للسلطة القضائية ،أو وزارة
العدل ،أو ناطق رسم لدى املحاكم ،وذلك إلتاحة املعلومات واملعطيات حول
القضايا ال ]Rم الصحافة أو تشغل بال الرأي العام دونما مس بحقوق املتقاض.ن
أو بالس A.السليم للعدالة.
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  .ء :)*+,
يتطلب تطوير السوق الاقتصادية باملغرب وجود قضاء ناجع للبث Iي املمارسات واملعامالت
ال تحكم مجال املال ؤالاعمال ،خاصة وأن انتعاش الاقتصاد الوط½ يستوجب حمايته
من كل ما من شأنه الاضرار بمصالح املستثمرين والفاعل.ن الاقتصادي.ن وIي هذا الاطار
تتقدم جمعية عدالة باملقAحات التالية:
 جمع نصوص القانون التجاري ،والقانون املنظم للمحاكم التجارية ،و القوان.ن املنظمةللشركات التجارية ،و قانون املجموعات ذات النفع الاقتصادي Iي مدونة واحدة ،مع
تخصيص قسم مRWا للقانون الجنائي لألعمال؛
 تنقيح املقتضيات القانونية املنظمة للمحاكم التجارية بشكل يستجيب للتطورات اليعرفها مجال املال و ٔالاعمال ،و تعديلها بصيغة إحداث غرف الشؤون التجارية
بمختلف املحاكم الابتدائية باملغرب مع اضرورة توسيع النطاق الجغراIي للمحاكم
التجارية الابتدائية و ٕالاستئنافية تفعيال ملبدأ قرب مرفق القضاء من املواطن.ن.
 إنشاء املحاكم الاقتصادية و املالية ،من أجل تخصيص نطاق تدخل القضاء Iي جميعال¥اعات ال تثار بشأن املمارسات الاقتصادية ،الصادرة عن أشخاص القانون العام،
السيما فيما يتعلق بتسي A.املال العام Iي القطاعات التجارية أو الصناعية ،و غA.ها من
ٔالاعمال ال تدخل Iي طبيعRSا .و تمي .اختصاصا]Rا عن تلك ال يتمتع Rbا املجلس
ٔالاع_ى للحسابات ،بحيث تناط Rbذا ٔالاخ A.مهام رقابيةI ،ي ح.ن تكلف ٔالاوEى بالنظر Iي
املتابعات القانونية والبث Iي املخالفات الاقتصادية و الجرائم املالية ،و هو ٔالامر الذي
يتطلب حذف غرف جرائم ٔالاموال من محاكم الاستئناف املعمول Rbا حاليا؛
 تمك.ن طلبة شعبة التدب A.و الاقتصاد من ولوج سلك القضاء بعد تلقRpم تكوينا خاصاIي العلوم القانونية ،للرفع من جودة ٔالاحكام Iي القضايا التجارية نظرا لتخصصهم Iي
معرفة تقنيات املعامالت املالية و الاقتصادية عموما؛
 -تكوين هيئة مستقلة ملساعدي القضاة من فئة التجار و رجال ٔالاعمال و غA.هم من
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ذوي الخAة Iي القطاعات أالقتصادية من اجل تقديم الدعم و املساعدة للقضاة Iي
تحديد و بيان العادات و ٔالاعراف املعمول Rbا Iي مجاالت تخصصا]Rم ،وذلك للمساهمة
Iي تقليص مدد النظر Iي ال¥اعات ال تعرض ع_ى املحاكم؛
 إعداد برامج التكوين املستمر للقضاة Iي مختلف املجاالت الاقتصادية؛ إضافة سنة من التكوين املتخصص Iي قضاء ٔالاعمال باملعهد العاEي للقضاء؛ إحداث ضابطة قضائية متخصصة Iي الجرائم الاقتصادية ،تتمتع بنظام خاص  ،وتتبعIي ممارسة مهامها لجهاز النيابة العامة؛
 تحديث آليات التقييد بالسجل التجاري عن طريق اعتماد الوسائل ٕالالكAونيةوالAامج املعلوماتية ملساعدة املقاوالت ع_ى الاستفادة من خدماته عن بعد؛
 تغي A.تسمية "السجل التجاري" باسم "سجل التجارة و الشركات"؛ إحداث قاعدة بيانات رقمية باملحكمة التجارية تتضمن معلومات عن الوضعية املاليةلألشخاص الذين هم Iي حالة صعوبات من حيث ٔالاداء بالنسبة لدائنRpم ،و تمك.ن
الراغب.ن Iي الحصول علRpا بمقابل ماEي يؤدى لصندوق املحكمة ،و ذلك لحماية
املتعامل.ن حس½ النية من الوقوع ضحية انعدام الشفافية و ال¥اهة Iي املعامالت
الاقتصادية؛
 تعديل مقتضيات القانون رقم  08-05املتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية بصيغةتدرج فRpا آلية الوساطة القضائية لحل ال¥اعات الاقتصادية؛
 تعديل مقتضيات قانون املسطرة املدنية فيما يتعلق باالختصاص النو@ي للمحاكمالتجارية من حيث قيمة الدعاوى ذات الطابع الاقتصادي برفعها من مبلغ 20000
درهم إEى  50000درهم؛
 العمل بنظام القضاء الفردي بمسطرة تواجهية و حضورية Iي ال¥اعات الاقتصاديةال تقل قيمRSا عن مبلغ 100000؛
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مراجعة اختصاصات قضاء القرب بما يتالءم مع تطور الظروف الاقتصادية
والاجتماعية؛
استثناء ٔالاشخاص املعنوي.ن من ٕالاعفاء من أداء الرسوم القضائية بما ينسجم مع
الهدف من إحداث قضاء القرب؛
شمول آلية الصلح للمخالفات ال ينعقد فRpا الاختصاص لقضاء القرب ،سيما وأن
هذﻩ املخالفات ال تتصف بالخطورة ٕالاجرامية ال من شأRا ]Rديد كيان واستقرار
املجتمع؛
مراجعة بعض املواد املتضمنة Iي القانون  42-10املحدث ألقسام قضاء القرب بما
يتالءم مع مقتضيات الدستور الجديد لفاتح يوليوز .2011
 &/0 !1

يعت Aإحداث املحكمة الدستورية من أهم مستجدات دستور  ،2011حيث حلت محل
املجلس الدستوري الذي أحدث بمقت¨¦ دستور  .1992وقد تناول املشرع الدستوري
تركيبة واختصاصات املحكمة الدستورية Iي الفصل الباب الثامن من الدستور ،23وIي
الفصل  55الوارد Iي الباب الثالث.24

 :23ينص الفصل الفصل  130من الدستور على أن " تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا ،يعينون لمدة تسع
سنوات غير قابلة للتجديد ،ستة أعضاء يعينھم الملك ،من بينھم عضو يقترحه األمين العام للمجلس العلمي األعلى ،وستة
أعضاء يُنتخب نصفھم من قبل مجلس النواب ،وينتخب النصف اآلخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين
يقدمھم مكتب كل مجلس،وذلك بعد التصويت باالقتراع السري وبأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منھم كل مجلس.
إذا تعذر على المجلسين أو على أحدھما انتخاب ھؤالء األعضاء ،داخل األجل القانوني للتجديد ،تمارس المحكمة
اختصاصاتھا ،وتصدر قراراتھا ،وفق نصاب ال يُحتسب فيه األعضاء الذين لم يقع بعد انتخابھم.
يتم كل ثالث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية.
يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين األعضاء الذين تتألف منھم.
يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون ،وعلى كفاءة قضائية أو
فقھية أو إدارية،والذين مارسوا مھنتھم لمدة تفوق خمس عشرة سنة ،والمشھود لھم بالتجرد والنزاھة"
 :24تنص الفقرة الرابعة من الفصل  51من الدستور على أنه "إذا صرحت المحكمة الدستورية ،إثر إحالة الملك ،أو رئيس
الحكومة ،أو رئيس مجلس النواب ،أو رئيس مجلس المستشارين ،أو سدس أعضاء المجلس األول ،أو ربع أعضاء المجلس
الثاني ،األمر إليھا ،أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور ،فإن المصادقة على ھذا االلتزام ال تقع إال بعد مراجعة
الدستور".
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وقد نص الفصل  131ع_ى أن يحدد قانون تنظيم قواعد تنظيم املحكمة الدستورية
وسA.ها وٕالاجراءات املتبعة أمامها ،ووضعية أعضاRا.
وIي هذا الصدد نتقدم باملقAحات والتوصيات التالية:
أوال :فيما يتعلق باملحكمة الدستورية كمؤسسة دستورية
نعت Aأن من الشروط ٔالاساسية إلنجاح هذا الاختيار ،الحرص ع_ى تطبيق املقتضيات
الدستورية املتعلقة بتكوين املحكمة الدستورية بشكل سليم ،وIي هذا الخصوص نقAح ما
ي_ي:
 تكريس الضمانات ٔالاساسية الستقاللية املحكمة الدستورية كمؤسسة دستورية،
وذلك من خالل ضمان الاستقالل املؤسساتي للمحكمة الدستورية ح¦ ال تتأثر بأية
سلطة أخرى،
 ضمان الاستقالل املاEي للمحكمة الدستورية ،من خالل النص أن للمحكمة
الدستورية م.انية مستقلة ترد Iي فصول مستقلة من القانون املاEي السنوي،
 ضمان الاستقالل ٕالاداري للمحكمة الدستورية ،وذلك بتمكيRWا من املناصب املالية
ومن موظف.ن تابع.ن لها،
 الRWوض بمؤسسة ٔالامانة العامة لدى املحكمة الدستورية،
 تعزيز املحكمة الدستورية بكفاءات وأطر جديدة تتوفر فRpا كل شروط التكوين
الجيد ،تكون مهمRSا مساعدة أعضاء املحكمة الدستورية خصوصا فيما يتعلق بتÙÚ
امللفات ،ع_ى أن يبقى الحسم الRWائي بخصوصها وإصدار القرارات من اختصاص
ٔالاعضاء فقط،
 وضع هيكلة جديدة للمحكمة الدستورية ترا@ى فRpا بع.ن الاعتبار الاختصاصات
الجديدة املوكولة للمحكمة الدستورية
ثانيا :فيما يتعلق بتكوين املحكمة الدستورية
Iي هذا الخصوص ينبÐي الحرص Iي القانون التنظيم املتعلق باملحكمة الدستورية ع_ى
تدقيق وتفصيل الشروط الواردة Iي الدستور وال تتعلق بأعضاء املحكمة الدستورية ،وIي
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هذا ٕالاطار نقAح ما ي_ي:
 ضرورة التفصيل Iي الشروط املتعلقة بالكفاءة وال¥اهة والتجرد املطلوب توفرها Iي
أعضاء املحكمة الدستورية،
 ربط أقدمية  15سنة من العمل بممارسة إحدى املهن القانونية أو القضائية وما
يرتبط Rbما من وظائف ،وذلك تفاديا لالعتبارات السياسية والحزبية الضيقة ال
تحكمت Iي السابق Iي تعي.ن بعض أعضاء املجلس الدستوري،
 تقوية الضمانات الالزمة لضمان استقاللية أعضاء املحكمة الدستورية وعم تأثرهم
بتوجهات الجهات ال تتوEى تعييRWم أو انتخاRbم،
 توسيع حاالت التناIي ،وذلك بالنص ع_ى حاالت جديدة تضاف لتلك املنصوص علRpا
حاليا Iي القانون التنظيم للمجلس الدستوري ،وذلك أخذا بع.ن الاعتبار
للمؤسسات الدستورية الجديدة ال نص ع_ى إحداRÜا دستور  ،2011وIي هذا
الصدد نقAح بأن يتم تمديد حاالت التناIي مع العضوية Iي املحكمة الدستورية
لتشمل العضوية Iي كل مؤسسات الحكامة املنصوص علRpا Iي الدستور الجديد،
 وضع وتحديد املسطرة الواجب اعتمادها Iي انتخاب مجل ÍالAملان لألعضاء
الستة ،وذلك من خالل تحديد شروط ومسطرة تقديم الAشيحات ،ووضع ضوابط
تسمح لكل املرشحات واملرشح.ن بتقديم عروض Iي املجلس املع½ قبل عملية
التصويت Rbدف تكريس مبدأ الكفاءة ع_ى حساب منطق الحزبية الضيقة،
ثالثا :فيما يتعلق باختصاصات املحكمة الدستورية
فيما يتعلق باختصاصات املحكمة الدستورية ،تعت Aجمعية عدالة ،أن إنجاح مهمة
املحكمة الدستورية Iي ممارسة كل الاختصاصات املسندة إلRpا ،يتطلب ما ي_ي:
 (1فيما يتعلق بالرقابة ع_ى دستورية القوان.ن ؤالانظمة الداخلية ،نقAح بأن يتم
توسيع صالحيات املحكمة الدستورية لتشمل مراقبة ٔالانظمة الداخلية للمؤسسات
املحدثة بمقت¨¦ دستور  ،2011وذلك قياسا ع_ى الرقابة ع_ى النظام.ن الداخلي.ن
ملجل ÍالAملان.
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 (2فيما يتعلق بالرقابة ع_ى مدى مطابقة الالامات والاتفاقيات الدولية للدستور،
نقAح بأن يتم تضييق أجل صدور قرارات املحكمة الدستورية ع_ى اعتبار أن ٔالامر
يرتبط باتفاقية دولية تشكل أساسا ملمارسة وضمان العديد من الحقوق والحريات.
 (3فيما يتعلق باملنازعات الانتخابية الخاصة باالنتخابات التشريعية ،نقAح بأن يتم
التدقيق Iي الحاالت ال يمكن فRpا للمحكمة الدستورية تجاوز أجل سنة لصدور
قرارا]Rا املتعلقة باملنازعات املعروضة علRpا Iي هذا السياق ،وذلك تفاديا لإلفراط Iي
اللجوء للتأجيل ،ألن هذﻩ القرارات مؤثرة Iي العديد من القرارات واملبادرات وIي
وضعية كل من ٔالاغلبية الحكومية واملعارضة الAملانية .ونقAح Iي نفس املوضوع بأن
ال تبقى املسطرة Iي املنازعات الانتخابية مسطرة سرية ،ع_ى اعتبار أن ٕالافادات
الشفوية واملرافعات والاستماع ؤالاسئلة املباشرة ،يكمن أن تساعد أعضاء املحكمة
الدستورية إEى جانب كل التحقيق و وسائل ٕالاثبات ٔالاخرى Iي تكوين وجهة نظرهم
قبل اتخاذ القرار بخصوص املنازعة املعروضة علRpم.
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من ب.ن أهم الاختصاصات الجديدة ال تم إسنادها للمحكمة الدستورية ،النظر Iي
الدفوع املتعلقة بالدفع بعدم الدستورية ،وهذا ما تضمنه الفصل  13325من الدستور
الجديد ،والذي أحال ع_ى قانون تنظيم لتحديد شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق.
ونعتI Aي جمعية عدالة بأن هذﻩ ٕالامكانية ال أتاحها املشرع الدستوري للمواطنات
واملواطن.ن ،تشكل ضمانة كبA.ة لحماية الحقوق والحريات املنصوص علRpا Iي الدستور
وكذا Iي الاتفاقيات والالامات الدولية ال صادق علRpا املغرب.
ونقر أيضا بأن تحقيق هذﻩ ٕالامكانية الدستورية ألهدافها ره.ن بالشروط وٕالاجراءات ال
ستنظمها ،وال سيتضمRWا القانون التنظيم املنصوص علRpا Iي الفصل املشار إليه أعالﻩ.
وIي هذا ٕالاطار نقAح أن يتم الAك .ع_ى املقتضيات والنقط التالية:
 تحديد شروط الدفع بعدم الدستورية؛ منع محاكم اململكة العادية واملتخصصة Iي التصريح بعدم الدستورية )املادة  50منالقانون رقم  41-90املحدث بموجبه محاكم إدارية(؛
 إجراءات وشروط إحالة الدفع بعدم الدستورية إEى محكمة النقض؛ دور محكمة النقض Iي تقدير جدية الدفع بعد استشارة )رأي إلزامي( ٔالامانة لعامةللحكومة وقضاة اململكة؛
 إجراءات وشروط إحالة الدفع بعدم الدستورية من محكمة النقض إEى املحكمةالدستورية؛
 -قرار املحكمة الدستورية وآثارﻩ.

 :25ينص الفصل  133من الدستور على أن " تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون،
أثير أثناء النظر في قضية ،وذلك إذا دفع أحد األطراف بأن القانون ،الذي سيطبق في النزاع ،يمس بالحقوق وبالحريات التي
يضمنھا الدستور.
يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق ھذا الفصل".
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ي النقطة ٔالاوى :يتم الpك عLى أن يسمح:
لكل فرد حق الدفع بعدم دستورية قانون مطبق عليه يمس بأحد الحقوق والحريات
املصونة دستوريا بمناسبة خصومة منظورة أمام إحدى املحاكم العادية أو املتخصصة.
وأن ال تنظر املحكمة املثار بشأRا الدفع بعدم الدستورية إال عند توافر الشروط
ٓالاتية:
 −أن يكون الدفع مرتبط بمقت¨¦ مرتبط بموضوع ال¥اع أو باإلجراءات ،أو يكون أساسا
للمتابعة؛
 −أن يتعلق املقت¨¦ بالحقوق والحريات ال يضمRWا الدستور؛
 −لم يسبق وأن صرحت املحكمة الدستورية ،أو املجلس الدستوري ،بدستوريته بناء
ع_ى إحالة ،أو قضت بدستوريته بناء ع_ى دفع ،باستثناء تغ A.الظروف؛
 −جدية الدفع.
ي النقطة الثانية :يتم الpك عLى أن:
تقوم املحكمة Iي أجل ثمانية أيام من توصلها بطلب الدفع بعدم الدستورية وفق
الشروط املشار إلRpا سابقا بإبالغ با¿ي أطراف الدعوى قصد مالحظا]Rم ،إن اقت¨¦ ٔالامر
ذلك ،داخل أجل عشرين يوما من تاريخ التوصل بالطلب.
وأن تقدم املحكمة فور انRSاء ٔالاجل املحدد ألطراف الدعوى طلبا إEى محكمة النقض
مشفوعا بمستندات صاحب الطلب ،وكذا با¿ي أطراف الدعوى ،يرمي إEى التقرير Iي ٔالامر،
وتقرر إيقاف النظر Iي الدعوى.
وأن ال يحول إيقاف النظر Iي الدعوى دون إمكان املحكمة املعنية من اتخاذ جميع
ٕالاجراءات التحفظية الالزمة.
ي النقطة الثالثة :يتم الpك عLى أنه:
فور توصل محكمة النقض بإحالة من محكمة عادية أو متخصصة تقوم بإبالغ
ٔالامانة العامة للحكومة ورؤساء محاكم اململكة الذين يتولون تبليغ قضاة ذات املحاكم.
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وأن يقوم ٔالام.ن العام للحكومة ،وكذا قضاة اململكة إن اقت¨¦ ٔالامر ،بإبداء الرأي Iي
شأن جدية الدفع Iي أجل ثالث.ن يوما من التوصل باإلبالغ.
وأن يقوم الرئيس ٔالاول ملحكمة النقض كذلك بإحالة امللف ألي غرفة من غرف
محكمة النقض وفق مقتضيات الظه A.الشريف رقم  1-57-223املتعلق بمحكمة النقض،
كما وقع تغيA.ﻩ وتتميمه.
ع_ى يقوم الرئيس ٔالاول ملحكمة النقض عالوة ع_ى ذلك بإبالغ با¿ي رؤساء الغرف
قصد إبداRم الرأي Iي أجل شهر من تاريخ التوصل باإلبالغ.
ي النقطة الرابعة :يتم الpك عLى أنه:
إذا تب.ن ملحكمة النقض عدم جدية الدفع ترجع امللف برمته إEى املحكمة صاحبة
ال¥اع لتطبق القانون املعروض Iي النازلة .وإذا تب.ن للمحكمة جدية الدفع تصدر قرارها
بإحالته إEى املحكمة الدستورية.
وأن قرار محكمة النقض املشار إليه Iي الفقرة السابقة Rائي ال يجوز الطعن فيه.
ي النقطة الخامسة :يتم الpك عLى أنه:
تقوم املحكمة الدستورية فور توصلها بدفع بعدم الدستورية من محكمة النقض
بإبالغ رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجل ÍالAملان الذي يتوEى بدورﻩ إعالم
أعضاء مجلسه باألمر.
وأن لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس املستشارين وأعضاء
املجلس.ن املذكورين أن يدلوا إEى املحكمة الدستورية بما يبدو لهم من مالحظات Iي شأن
القضية املعروضة علRpا ،داخل أجل تحددﻩ املحكمة الدستورية Iي رسالة ٕالابالغ.
وأن تنظر املحكمة الدستورية Iي الدفع بعدم الدستورية Iي أجل ثالثة أشهر من
التوصل باإلحالة.
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وأنه يمكن للمحكمة الدستورية بمناسبة دفع أن تسمح ألطراف الدعوى الاستماع
إلRpم وكذا بعقد جلسات علنية.
ي النقطة السادسة :يتم الpك عLى أنه:
فور صدور قرار املحكمة الدستورية  ،تخطر به كل من محكمة النقض واملحكمة
صاحبة الدعوى وبا¿ي محاكم اململكة ،ورئيس كل من مجلس النواب ومجلس املستشارين،
ورئيس الحكومة ؤالامانة العامة للحكومة وامللك.
ي النقطة السابعة :يتم التأكيد عLى أنه:
إذا قضت املحكمة الدستورية أن القانون املعروض علRpا يتضمن مقت¨¦ غ A.مطابق
للدستور ،لكن يمكن فصله عن القانون ،تقرر نسخه ابتداء من التاريخ الذي تحددﻩ Iي
قرارها.
وأنه إذا قضت املحكمة الدستورية أن مقت¨¦ غ A.مطابق للدستور ،وأن من شأن نسخه
يحول دون تطبيق القانون املذكور تقرر املحكمة الدستورية نسخ القانون برمته ابتداء من
التاريخ الذي تحددﻩ Iي قرارها.
   4%5 6 78 9:

تو¶ جمعية عدالة باستثمار ٕالاشارة إEى "أع_ى هيئة قضائية إدارية باململكة" دون
تخصيصI ،ي الفصل  114من الدستور من أجل إحداث مجلس الدولة كأع_ى هيأة
قضائية إدارية .و هيكلة اختصاصا]Rا ع Aالعمليات التالية:
• نقل الاختصاصات املخولة حاليا للغرفة ٕالادارية بمحكمة النقض إEى مجلس الدولة
• تخويل مجلس الدولة اختصاص النظر Iي فحص قبول الدفع بعدم الدستورية
املثار أمام املحاكم ٕالادارية و ذلك قبل إحالته ع_ى املحكمة الدستورية
• تخويل الحكومة إمكانية استشارة مجلس الدولة بخصوص مشاريع القوان.ن
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واملراسيم املشار إلRpا Iي الفصل  92من الدستور قبل تداول مجلس الحكومة بشأRا
• تخويل رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس املستشارين إمكانية استشارة مجلس
الدولة بخصوص مقAحات القوان.ن قبل إدراجها Iي املسطرة التشريعية
• إعداد دراسات و تقارير حول وضعية القضاء ٕالاداري
  / 1; !1& 9:

تقAح جمعية عدالة :
تعديل مجال الاختصاص الشخ Ýللمحكمة العسكرية بحيث ال يشمل اختصاصها
املدني.ن
إعادة تحديد الاختصاص النو@ي للمحكمة العسكرية  ،بأن تجري أحكامها Iي وقت السلم ،
Iي الجنايات و الجنح املنصوص علRpا Iي الظه A.الشريف رقم  1.56.270الصادر بتاريخ 6
ربيع الثاني  1376املوافق ل  10نون 1956 Aاملعت Aبمثابة قانون القضاء العسكري كما وقع
تغيA.ﻩ و تتميمه  ,و Iي الظه A.رقم  383- 74-1ل  15رجب  5) 1394غشت  (1974املتعلق
باملصادقة ع_ى نظام الانضباط العام Iي حظA.ة القوات املسلحة امللكية ،و كذا الجنايات
والجنح ضد أمن الدولة و املنصوص علRpا Iي الفصول  163إEى  218من القانون الجنائي،
والجنايات و الجنح املنصوص علRpا Iي الفصول  1-218إEى  9-218من القانون الجنائي"
املقAفة من طرف العسكري.ن.

جمعية عدالة من أجل الحق ي محاكمة عادلة
عمارة  ، 46الشقة رقم  ، 8شارع فال ولد عم أكدال-الرباط
الهاتف -(212.5.37) 68.09.39 / (212.5.37) 77.33.46 :الفاكس(212.5.37) 77.33.46 :
ال*يد الالك#وني / adalajust@yahoo.fr.ma:املوقع الالك#ونيwww.justicemaroc.org :
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