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فً إطار مواصلة برنامج الندوات الجهوٌة للحوار الوطنً حول
إصالح منظومة العدالة ،تنعقد الٌوم الندوة الجهوٌة الرابعة التً ستنكب على
تدارس موضوع"تخليق منظومة العدالة".
سٌقدم هذا التقرٌر خالصة تركٌبٌة للمداخالت المقدمة بشؤنه ،والتً
تتمحور حول ما ٌلً:
 تخلٌق القضاء لتحصٌنه لألستاذ عبد اللطٌؾ الحاتمً، التفتٌش القضائً لألستاذ عبد هللا حمود، تدعٌم النزاهة فً قطاع العدل بٌن متطلبات الدستور وخصوصٌاتالممارسةلألستاذة رابحة الزدكً.
 تخلٌق عمل الشرطة القضائٌة لألستاذ محمد بنعلٌلو.بالنسبة لمداخلة األستاذ الحاتميحول تخليق القضاء لتحصينه  ،فقد
انطلقت من التذكٌر بالخطاب الملكً الذي حدد المجاالت الستة إلصالح القضاء،
والتً كان من بٌنها تخلٌق القضاء لتحصٌنه من االرتشاء واستؽالل النفوذ لٌساهم
بدوره فً تخلٌق الحٌاة العامة بالطرق القانونٌة.
وبعد تسلٌطها الضوء على مجموعة من المإشرات الدولٌة والوطنٌة
التً تصنؾ القضاء ضمن القطاعات األكثر عُرض َة للرشوة ،وطرحها لمجموعة
من التساإالت حول األسباب المحتملة لهذا الواقع ،انتقلت المداخلة إلى استشراؾ
عملٌة تخلٌق القضاء انطالقا من أربعبوابات أساسٌة:
 شروط االنتساب للقضاء، التكوٌن، التحفٌز، -التؤدٌب.
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من هذا المنظور ،استعرضت المداخلة شروط االنتساب للقضاء فً
قؾ على المآخذ
الفقه اإلسالمً وفً المواثٌق الدولٌة وفً القانون المؽربً ،لِ َت َ
المسجلة على هذا القانون والمتجلٌة فً كونه ال ٌساهم فً تحقٌق النضج
والمستوى العلمً الالزم ،كما ال ٌسمح باإلحاطة بالسلوك المنشود ،مقترحة،
لتجاوز ذلك ،المرورعبرمهنةالمحاماةلتحقٌق النضجالمبتؽىفٌالقاضً
والمستوىالالئقوالتجربةالالزمةوالكفاءةالمطلوبة ،مع ضرورة تعمٌق
البحثحولمروءةالمترشحوسلوكهبجمٌعالوسائاللمتاحة وعلى رأسها تقنٌات االختبار
النفسً.
وبالنسبة للتكوٌن ،أبرزت المداخلة مظاهر الوصاٌة التً ٌمارسها وزٌر
ِتنتهً إلى أن الوضعٌة القانونٌة للمعهد العالً للقضاء ال
العدل على هذا المجال ،ل
َ
ٌ
إسنادالوصاٌةعلٌه
تساهم فً توطٌد دعائم استقالل القضاء ،مقترحة
للمجلساألعلىللسلطةالقضائٌة تجاوبا مع مقتضٌات الدستور ،مع العمل على تمدٌد
مدة التدرٌب بالنسبة للمترشحٌن ذوي الرتبة المتدنٌة وإقصاء الذٌن لم ٌستفٌدوا
إطالقا من الدراسة ،إضافة إلى تطعٌم المناهج الدراسٌة بمجموعة من العلوم على
رأسها اللؽات والدراسات اإلسالمٌة والفلسفة وعلم النفس واإلعالمٌات.
وبخصوص التحفٌز ،استعرضت المداخلة العناصر المعتمدة فً تحفٌز
وحلَّل ْتها على ضوء ما هو معتمد على مستوى المواثٌق الدولٌة ،سواء
القضاة َ
ص إلى أن ما هو مخول
بالنسبة للترقٌة أو التعٌٌن أو المكافآت المادٌة ،لِ َت ْخلُ َ
للقضاة فً هذا الجانب ال ٌرقى إلى أن ٌضمن للقاضً التفرغ الذهنً والبدنً
لممارسة المهام المنوطة به بالكفاءة والفعالٌة المنشودة ،حٌث تقترح المداخلة
إعفاء القاضً من انشؽاالت الحٌاة الٌومٌة المتمثلة بشكل خاص فً التفكٌر فً
السكن والتنقل وتدرٌس األوالد والعطل.
وفً ما ٌتعلقبالتؤدٌب ،تناولت المداخلة تؤدٌب القضاة فً المواثٌق
الدولٌة وفً القانون المؽربً ،م ُِب َ
رزة تحمٌل القضاة أنواعا من العقوبات عن
اإلخالل بالواجبات المهنٌة وبالشرؾ والوقار والكرامة ،إضافة إلى المعاقبة عن
نتهً إلى أن النظام التؤدٌبً المطبق على القضاة ٌساهم
اإلخالل بمبادئ القسم ،لِ َت َ
فً إهدار الحق فً المحاكمة العادلة وٌضرب فً الصمٌم استقالل القضاء،
مقترحة مقابل ذلك إٌالء المجلس األعلى للسلطة القضائٌة صالحٌة البت فً
المسار المهنً للقضاة ،والعمل على تكرٌس مبدإ التناسب بٌن العقوبة والخطإ،
وإصدار العقوبة فً حق القضاة بؤؼلبٌة أصوات أعضاء المجلس األعلى ،وحصر
األسباب الموجبة لعقوبة العزل وإصدارها بإجماع أعضاء المجلس المذكور.
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وبعد تذكٌرها بمواطن الفساد لدى القضاة ،والمتجلٌة فً سلطة النفس
والمال والجنس وأنواع السلطات المعنوٌة ،انصرفت المداخلة نحو تقدٌم مجموعة
من االقتراحات والتوصٌات لمواجهة مظاهر الفساد لدى القضاة موزعة على
مستوٌٌن:
 مستوى الوقايةوٌشمل: تقوٌة دور التفتٌش وتبنً فكرة التفتٌش عن بعد،
 إحداث مسطرة لمراقبة األحكام الشاذة،
 نشر جمٌع القرارات القضائٌة بدون استثناء لتحقٌق الشفافٌة
وتطوٌر البحث واالجتهاد القضائً.
 مستوى المواجهةوٌهم:





إٌالء شكاٌات المتقاضٌن العناٌة الالزمة وإخضاعها للتحقٌق
الدقٌق،
فرض التصرٌح بممتلكات القاضً وزوجته وأبنائه عند تعٌٌنه
وبعد ثالثة أشهر على تؽٌٌر وضعٌته المادٌة ووضعٌة أسرته،
تتبع ثروة القاضً وثروة زوجته وأبنائه عن قرب من لدن
المجلس األعلى للسلطة القضائٌة وتقدٌرها ومقارنتها بالمصرح
به،
البحث والتحري فً مصادر ثروة القاضً محط الشكاٌات أو
الوشاٌات باالرتشاء.
 ،فقد

وبخصوص مداخلة األستاذ عبد هللا حمود حول التفتيش القضائي
رصدت فً البداٌة المهام المنوطة بهذه الهٌئة والؽاٌات المتوخاة منها والهٌكلة
اإلدارٌة المعتمدة والمرجعٌة القانونٌة للتفتٌش ،لتقؾ على أنواع التفتٌش الذي
تمارسه المفتشٌة العامة ،والمتجلٌة فً التفتيش العام الذي ٌتؤسس على برنامج
سنوي تحدد فٌه المحاكم التً ستخضع للتفتٌش ،والتفتيش الخاص الذي ٌجري بناء
على تكلٌؾ من وزٌر العدل للتحقق من وقائع محددة متعلقة بتصرفات تمس سمعة
القضاء منسوبة إلى قاض أو موظؾ تابع لكتابة الضبط ،والتفتيش التسلسلي الذي
ٌضطلع به الرإساء األولون لمحاكم االستئناؾ والوكالء العامون للملك لد ٌهافً
دائرة نفوذهم ،والبحوث الخاصة المنجزة بناء على معالجة الشكاٌات.
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وبعد رصدها للصعوبات واإلكراهات التً تعترض مهام التفتٌش والمتمثلة
بشكل خاص فً شساعة الرقعة الجؽرافٌة،وقلة عدد األطر المزاولة
للتفتٌش،وضعؾ الوسائل والحوافز ،وؼٌاب تجاوب مختلؾ الفعالٌات المعنٌة مع
جهاز التفتٌش فً مجال محاربة الفساد ،انصرفت المداخلة نحو اقتراح الحلول
اآلتٌة لتجاوز الوضعٌة الحالٌة للتفتٌش:
 تعزٌز المفتشٌة القضائٌة بعناصر تتوفر فٌهم اإلرادة الحسنة والخبرةوالتجربة والكفاءة والقدرة على التضحٌة،
 التعجٌل بوضع قانون للتفتٌش القضائً تحدد من خالله واجبات وحقوقوامتٌازات المفتش القضائً باعتبار ما ٌتحمله من أعباء فً مجال التؤطٌر ،وما
ٌتعرض له من مخاطر،
 وضع رهن إشارة المفتشٌة العامة اإلمكانٌات المادٌة لتعمل فً ظروؾمناسبة،
 تمكٌن المفتشٌن من تعوٌضات مناسبة تمكنهم من اإلقامة والعٌش فًأماكن محترمـة،
 تحسٌس المسإولٌن القضائٌٌن وكافة فعالٌات المجتمع بمزٌد مناالنخراط فً التعاون مع جهاز التفتٌش خاصة عبر مده بجمٌع المعطٌات للتمكن
من االضطالع بالدور المنوط به فً محاربة الفساد،
 األخذ بنتائج التفتٌش فً ترقٌة القضاة أو فً إسناد المسإولٌة لهم عمالبتجـارب بعض الدول،
 وضع موظفٌن من األطر العلٌا من كتابة الضبط رهن إشارة المفتشٌةالعامة للقٌام بتفتٌش كتابة الضبط وموظفً المحاكم،
 تصنٌؾ المخالفات المتعلقة بالمسإولٌة التؤدٌبٌة ونشرها لتعمٌم العلم بهاوالوقاٌة منها،
 تنظٌم ندوات لمناقشة الصعوبات المرتبطة بمزاولة مهام التفتٌشوالتفكٌر فً الحلول المناسبة لها،
 إعداد دالئل عملٌة لمختلؾ اإلجراءا تووضعها رهن إشارة المسإولٌنالقضائٌٌن والقضاة،
 تفعٌل آلٌة التصرٌح بالممتلكات عبر ضمان التصرٌح المنتظم والمراقبةالمالئمة.
وفً األخٌر ،تم تذٌٌل المداخلة بإحصائٌات تهم عدد الشكاٌات الموجهة
ضد القضاة واإلحاالت التً تمت بشؤنها إلى المجلس األعلى موزعة كاآلتً:
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السنـة

عدد الشكايات

عدد اإلحاالت

2008
2009
2010
2011
 2012إلى غاية
2012/10/11

203
109
155
397

15
35
29
51

37

31

وفي ما يتعلق بمداخلة األستاذة رابحة الزدكي حول تدعيم النزاهة في
قطاع العدل بين متطلبات الدستور وخصوصيات الممارسة ،فإنها تطرح إشكالٌة
عامة تتعلق بمساءلة مدى مساهمة القواعد العامة ومنظومة الحقوق والواجبات
فً تدعٌم نزاهة موظفً كتابة الضبط والبدائل المقترحة لسد الفجوات الملحوظة.
لمقاربة هذه اإلشكالٌة ،اتجهت المداخلة إىل استقراء املبادئ الدستوريت اجلديدة
للمرفق العام  ،منتهٌة إلى استنباط األبعاد التً تجعل من هذه المبادئ تصحٌحا
مرجعٌا للمسار الذي ٌتعٌن أن ٌنخرط فٌه المرفق العام بدعامته األساسٌة المتمثلة
فً الموارد البشرٌة.
بعد ذلك ،انصرفت المداخلة إلى مساءلة مدى قدرة المقومات الممنوحة
لموظفً هٌئة كتابة الضبط على ضمان انخراطهم السرٌع فً هذا المسار
التصحٌحً الذي رسمه الدستور ،حٌث توقفتعندخصوصٌات المهام الموكولة لهذه
الفئة ،مستخلصة منهاأربعة أصناؾ تهمالمهام التكمٌلٌة للممارسة القضائٌة ،ومهام
حفظ وتدبٌر األرشٌؾ ،ومهام التدبٌر اإلداري والمالً ،ومهام التؤطٌر والتكوٌن
ِتنتهً إلى التؤكٌد على جسامة المسإولٌة المرتبطة بممارسة الصنؾ
والبحث ،ل
َ
األول والثانً من هذه المهام ،وعلى المستوى النوعً من التكوٌن والتخصص
المطلوب لممارستها ،مع التذكٌر بإمكانٌة التعرض إلؼراءات المال التً ٌمكن
تسخٌرها لمواجهة الممارسة النزٌهة لهذه المهام.
ولمساءلة مدى قدرة المقومات الممنوحة لهإالء الموظفٌن على ضمان
ممارسة هذه المهام بالنجاعة والكفاءة والنزاهة الالزمة ،انتهت المداخلة ،بعد
رصد أصناؾ الحقوق المخولة والواجبات المطلوبة ،إلى التؤكٌد على أن السقؾ
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العالً الذي استشرفه الدستور لتخلٌق المرفق العام والنهوض بحكامته الجٌدة
ٌجعل هذه الحقوق وااللتزامات فً حاجة إلى مراجعة وتحٌٌن وضبط لتجاوز
الفجوات الملحوظة مع مطالب الدستور.
ألجل ذلك،تقترح المداخلة توجٌه الجهود نحو إرساء مقاربة مالئمة
لتعزٌز قدرات ونزاهة موظفً هٌئة كتابة الضبط ترتكز على ثالث دعامات
أساسٌة:
أوال :االنخراط في المسار التصحيحي الذي سطره الدستور للمرفق
العام من خالل:
 االرتقاء بمقومات الكفاءة والمإهالت المطلوبة لولوج هٌئة موظفًهٌئة كتابة الضبط،
 مالءمة االلتزام بواجب كتمان السر المهنً المنصوص علٌهبالٌمٌن القانونٌة مع المطلب الدستوري المتعلق بإتاحة المعلومات للمواطنٌن،
 االشتؽال فً إطار برامج قابلة للتقٌٌم والمساءلة تكرٌسا لقاعدةربط المسإولٌة بالمحاسبة،
 إرساء آلٌات داخلٌة لمنع تضارب المصالح خاصة من خالل نظامالتصرٌح بالحاالت المحتملة مع إقرار آلٌات الزجر المناسبة فً حالة حصوله،
 وضع معاٌٌر الجودة التً ٌتعٌن أن تضبط التسٌٌر خاصة علىمستوى عالقة المرفق بالمواطنٌن،
 إدماج مقاربة النوع فً الولوج إلى هذه المهام.ثانيا :إقرار ضوابط جديدةتعزز الحقوق والواجبات وتساهم في
تدعيم نزاهة الموظفين من خالل:
 تمتٌعهم بالحماٌة التً ٌنص علٌها الفصالن 263و 267من القانونالجنائً،
 تمكٌنهم من نظام للترقً ٌشجع على الولوج لهذه الهٌئة، إخضاعهم إجبارٌا لنظام محدد ومتخصص للتكوٌن وإعادة التؤهٌلٌجمع بٌن النظري والعملً،
إخضاعهم لمراقبة الثروة من طرؾ رإساء إدارتهم على ؼرار ماهو مخول لوزٌر العدل بالنسبة للقضاة،
 تعزٌز شفافٌة عالقاتهم المهنٌة مع المفوضٌن القضائٌٌن ،وضبطعالقاتهم مع باقً مساعدي القضاء،
 تعزٌز آلٌات المراقبة على أعمالهم.7

ثالثا:تثمين مبادرة اعتماد ميثاق قيم وسلوك كتابة الضبط خاصة
من خالل:
 تشجٌع وتحفٌز برنامج التكوٌن على مٌثاق قٌم وسلوك كتابالضبط الذي سٌستفٌد منه ما ٌناهز  2000موظؾ 1فً أفق ،2013
 العمل على تركٌز الجهود نحو تعزٌز هذا المٌثاق خاصة علىمستوىتوجٌه مقتضٌات المٌثاق نحو محاصرة االمتدادات السلوكٌة التً لم تإطر
حرفٌا على مستوى النصوص التشرٌعٌة ،وإرساء آلٌات التفعٌلمن خالل وضع
إطار داخلً ٌسهر على تحٌٌن مقتضٌات المٌثاق وتتبع تطبٌقها من طرؾ سائر
المعنٌٌن ،مع تخوٌله صالحٌة اإلعالن عن المخالفات المرتكبة.
رابعا :التفكير مستقبال في منظومة جديدة لموظفي هيئة كتابة
الضبطتستحضر األبعاد التالٌة:
 التؤطٌر التشرٌعً لنظامهم األساسً الرتباط أؼلب المهام المزاولةبالمجاالت المشمولة بالقانون،
 وضع نظام للتؤدٌب ٌستجٌب لجسامة المهام الملقاة على عاتقهمكمساعدٌن للعدالة،
 وضع نظام للمسار المهنً ٌراعً التؤهٌل والتحفٌز والنجاعة، التؤسٌس لمرجعٌة وظٌفٌة تتحكم فً إحداث المناصب المالٌة لهذهالهٌئة ،والتً ٌضبطها عنصر االحتٌاج الموضوعً ،وتحقٌق التوازن بٌن
الوظائؾ والكفاءات ،ومراعاة متطلبات الخرٌطة القضائٌة،
 إرساء آلٌات كفٌلة بوضع هذه الهٌئة تحت المجهر لمعاٌنة التطوراتالمطردة للمهن المزاولة واستشراؾ الحلول المالئمة لمواجهتها.
وبالنسبة لمداخلة األستاذ محمد بنعليلو حول تخلٌق عمل الشرطة
القضائٌة ،فبعد تذكٌرهبالدور الكبٌر الذي تلعبه هذه الهٌئة فً مجال العدالة
تخلٌق عمل الشرطة
الجنائٌة بشكل عام ومكافحة الفساد بشكل خاص ،أكد أن
القضائٌة ٌنبؽً أن ٌؤخذبعٌن االعتبار بعدٌن أساسٌٌن  :تقصً مظاهر الفساد فً
ممارسةهذا الجهاز،وتؤطٌر الضرر الذي ٌُلحقه الفسادبعمله.
من هذا المنظور ،استحضرت المداخلة االهتمام الكبٌر الذي تولٌه
ُمارس من طرؾ
الكثٌر من المنتدٌات والمواثٌق الدولٌة لالنحراؾ والفساد الذي ٌ َ
 -1ينظر الجدول المتعلق بهذا البرنامج في الملحق.
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رجال الشرطة ،مبرزة مظاهر الفساد التً تطال عمل هذا الجهاز ،والتً تتجلى
بشكل خاص فً اال نحرافات اإلدارٌة المتمثلة فً امتناع ضابط الشرطة القضائٌة
عن أداء عمل ه بالمستوى والحجم المطلوب ٌن أو الضرورٌٌن ،واال نحرافات
وأعمال أخرى  ،و استؽالل السلطة
السلوكٌة المتجلٌة فً الجمع بٌن الوظٌفة
التقدٌرٌةلتحقٌق مكاسب شخصٌة ،والرشوة والمحسوبٌة والمحاباة.
وفً إطار استعراضها لألسباب التً تإدي إلى الفساد فً عمل
الشرطة القضائٌة ،رصدت المداخلة ثالثة أنواع من األسباب ،أسباب ودوافع
خارجٌة عامة ،وأسباب ودوافع داخلٌة تهم باألساس ضعؾ جهاز الرقابة
الداخلٌة ،وعدم مالءمة ووضوح الهٌكل التنظٌمً ،وقصور نظام توصٌؾ
الوظائؾ ،وضعؾ كفاءة الموظفٌن وقلة عددهم ،وأسباب تشرٌعٌة تهم أساسا
مواكبة التؽٌرات الحاصلة فً طبٌعة ونشاط
قصور التشرٌعات عن
الجهاز،والتوسع فً منح السلطات التقدٌرٌة  ،و ضعؾ أو انعدا م قوانٌن المساءلة
والعقاب.
ولم ٌفت المداخلة أن ترصد المداخل األساسٌة لحماٌة عمل الشرطة
إحكام نظم التعٌٌن والتدرٌب
القضائٌة من الفساد ،مإكدة بشكل خاص على
والترقٌة ،وتثمٌن الرواتب والحوافز ،وتعزٌز نظم الرقابة ،وإرساء القٌم
واألخالقٌات اإلنسانٌة والمهنٌة.
وبعد استعراضها لبعض صور جرائم الفساد وأثرها على أداء الشرطة
القضائٌة ،انتهت المداخلة إلى تقدٌم مجموعة من التوصٌات واالقتراحات موزعة
حسب المستوٌات التالٌة:
 مستوى التدابير الرقابيةوٌشمل: ضمان ممارسة أعمال الشرطة القضائٌة وفق الق انون،
واستهداؾ أفراد الشرطة الذٌن ُ
تستشعر منهم بوادر الفساد،
 تعزٌز التحرٌات الداخلٌة ،وتحرٌك المتابعات الجنائٌة مع عدم
االكتفاء باإلجراءات التؤدٌبٌة كبدٌل عنها،
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داخل جهاز الشرطة
 إحداث جهاز خاص بمكافحة الفساد
مع تمتٌعهبحد
القضائٌة ،وتمكٌنه من تلقً مختلؾ الشكاٌات
أدنى من االستقالل ،وكذا تزوٌده بالوسائل التقنٌة الحدٌثة،
 تفعٌل دور الرقابة القضائٌة على مشروعٌة أعمال ضباط
الشرطة القضائٌة  ،والرقابة التشرٌعٌة لتقرٌر المسإولٌة
الحكومٌة ،مع التؤكٌد على الحٌاد ورصد الحقائق كما هً،
 تفعٌل دور الرقابة الداخلٌة لإلدارة مع العمل على تفادي عٌوبها
الناتجة عن انتصابها كخصم وحكم فً آن واحد.
 مستوى تدبير الموارد البشريةوٌستهدؾ: وضع نظم ومعاٌٌر خاصة النتقاء األطر المإهلة وظٌفٌا ً
وأخالقٌا ل َشؽل مهام الشرطة القضائٌة،
الشرطة
 االهتمام بالتؤهٌل والتدرٌب لكل العاملٌن فً أجهزة
القضائٌة،من خالل تنظٌم برامج تكوٌنٌة وتدرٌبٌة تمكنهم من
الوفاء بمتطلبات األداء الصحٌح والسلٌم لواجباتهم،
 وضع أسس عادلة للترقٌة واإلحالة على ا لتقاعد أو إنهاء الخدمة
ٌتم تطبٌقها على جمٌع عناصر الشرطة القضائٌة.
 مستوى تدابير الشفافيةوٌهم: تطبٌق مبدأ الشفافٌة فً عمل الشرطة القضائٌةوعدم نهج سٌاسة
التعتٌم اإلعالمً بالنسبة لتدابٌر مكافحة الفساد  ،بؽرض كشؾ
الحقائق للرأي العام،
 تشجٌع عناصر الشرطة علىالتبلٌػ عن الضؽوطات التً قد
ٌتعرضون لها والرشاوى التً قد ُتعرض علٌهم أحٌانا ً،
 التحسٌس بؤهمٌة االعتراؾ بوجود الفساد كمنطلق لفضحهوفضح
األسالٌب التً يمارس بها،
 إٌجاد آلٌة الستقبال التظلمات والشكاٌات من قبل العاملٌن فً
أجهزة الشرطة القضائٌة ،مع عدم الكشؾ عن أسماء أصحاب
التظلمات ،وتخصٌص لجنة لفحص هذه التظلمات والشكاٌات.
 مستوى الوضعية المادية لضباط الشرطة القضائيةوٌشمل:10

 ضرورة إعطاء اإلداراتالعمومٌة التً تنتمً إلٌها عناصر
الشرطة القضائٌة الموارد الكافٌة والمطلوبة ألداء مهامهم،
جهد
 التركٌز على مكافؤة عناصر الشرطة القضائٌة على كل
استثنائً ٌبذلونه فً عملهم فً المكافحة.
تلكم هً خالصة تركٌبٌة لمضامٌن المداخالت المذكورة أعاله،
تجدونها فً صٌؽتها المفصلة منشور َة ََ بالبوابة اإللكترونٌة لوزارة العدل
والحرٌات فً الموقع الخاص بالهٌئة العلٌا للحوار الوطنً حول إصالح منظومة
العدالة.
أشكركم على حسن إصغائكم./.
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