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تذكير

:المؤهل الجهاز هو القضاء ـ 

المتابعات، لتفعٌل

التفسٌري، بعدها الجنائٌة القوانٌن لمنح

الفساد ظاهرة تجلٌات مختلف لتطوٌق.

 مع التجاوب على قادر للعدالة نظام ترسٌخ حتمٌة ـ
الفساد، تفاعالت

 استراتٌجٌة فً للقضاء الوازن الموقع تعزٌز ضرورة ـ
.العامة الحٌاة تخلٌق
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تذكير

:على ٌتأسس المركزٌة الهٌئة منظور 

المرصودة، االختالالت مظاهر تشخٌص

 والمؤسساتٌة القانونٌة اآللٌات تقٌٌم 

المعتمدة،

والتوصٌات باالقتراحات التقدم.
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تقييم مدى استجابة الجهاز القضائي 
لمتطلبات التخليق ومكافحة الفساد

 استقاللية السابق في تعيق كانت مظاهر عدة وجود ـ
 حاسمة بإجابات الجدٌد الدستور ٌأتً أن قبل ،القضاء

 الموضوع، فً

 الجهاز ونجاعة فعالية في تؤثر معوقات عدة رصد ـ
 العدالة، إلى والولوج التنظٌم، مستوى على القضائي
،األحكام تنفٌذو التكوٌن،و البت، ومسطرة

 العمل وشفافية نزاهة في تؤثر إكراهات عدة وجود ـ
 األخالقٌة، القواعد تملك مستوى على خاصة القضائي

 المعلومات، على والحصول المصالح، تضارب تجنبو
.واألحكام التقارٌر ونشر
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والمقترحاتالتوصيات 

:المتوخاة األهداف 

والمؤسساتٌة، القانونٌة الثغرات سد ـ

 مقومات ترسٌخ مواصفات مع المالءمة ـ

والفعالٌة، والكفاءة والنزاهة االستقاللٌة

 دولٌا حولها المتوافق المعاٌٌر مع المالءمة ـ

.الصالح القضاء ومستلزمات ماهٌة لتحدٌد
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والمقترحاتالتوصيات 

:القضاء استقاللية لدعم مقترحات 
 والسهر التقاضً وإجراءات القضائً التنظٌم قوانٌن مراجعة -1

القضاء، الستقاللٌة الدستورٌة الضمانات مع انسجامها على

القضاء، الستقاللٌة الدستورٌة الضمانات احترام على السهر -2

  للقضاء، واإلدارٌة المالٌة باالستقاللٌة النهوض -3

:الشخصٌة القضاة استقاللٌة حماٌة على السهر -4

واالقتصادي، الجسدي األمن حماٌة

القضائٌة، القرارات على والتأثٌر التدخل منع

المتابعات تحرٌك تبعات بخصوص نسبٌة حصانة منح 
الجنائٌة،

االستقرار وضمان والتجمع التعبٌر حرٌة احترام 
.التأدٌبً النظام وشفافٌة ونزاهة الوظٌفً
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والمقترحاتالتوصيات 

 :العدل قطاع في والشفافية النزاهة لتعزيز مقترحات 

المصالح، تضارب لتجنب إلزامٌة قواعد توفٌر -1

 القضاة، أخالقٌات مدونة لمقتضٌات المستمر التحٌٌن -2

للقضاء، المساعدة المهن بتخلٌق خاصة آلٌات وضع -3

للمحاكمة، ومحاٌدة شفافة إجراءات وضع -4
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والمقترحاتالتوصيات 

 :العدل قطاع في والشفافية النزاهة لتعزيز مقترحات 

المحاكمة، إجراءات على فعالة قضائٌة رقابة إرساء -5

 القرارات جمٌع فً للطعن محددة طرق توفٌر -6
استثناء، بدون القضائٌة

 واألحكام القانونٌة المعلومات على الحصول تٌسٌر -7
القضائٌة،

 واألحكام العدل وزارة لتقارٌر المنتظم النشر -8
الصادرة، النهائٌة

 القضاة حق فً المقررة التأدٌبٌة العقوبات إشهار -9
.القضائٌٌن والمساعدٌن
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التوصيات والمقترحات

 :القضائي الجهاز كفاءة من للرفع مقترحات 

 القضاة لمؤهالت وموضوعٌة محددة معاٌٌر وضع -1

القضائٌٌن، والمساعدٌن

 وتقٌٌم القضاة الختٌار موضوعٌة معاٌٌر وضع -2

مؤهالتهم،

والنقل، للترقٌة وواضح موضوعً نظام وضع -3
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التوصيات والمقترحات

 :القضائي الجهاز كفاءة من للرفع مقترحات 

القضائً، للتأدٌب وموضوعً واضح نظام وضع -4

 فً البشرٌة الكفاءات لتأهٌل خاصة مكانة إعطاء -5
القطاع، هذا

 ضمان أفق فً للقضاء العالً المعهد نظام مراجعة -6
التطورات، مواكبة على وتفتحه استقالله

 اإلعالم تكنولوجٌا إلمكانٌات األمثل االستغالل -7
.القضاة لدى العمل وآلٌات التسٌٌر لتحدٌث واالتصال

19/10/2012 10



التوصيات والمقترحات

  :القضائي الجهاز فعالية لضمان مقترحات

 جودتها، وتقٌٌم األحكام لمراقبة ومعاٌٌر آلٌات وضع -1

 زمنً سقف اعتماد عبر القضائً الجهاز أداء تحسٌن -2
 ونظام المحاكم، أمام المعروضة القضاٌا فً للبت معقول
 تراعً موضوعٌة معاٌٌر على مبنً القضاٌا لتوزٌع

االختصاص،

 إلى الولوج لتسهٌل وعملٌة قانونٌة آلٌات وضع -3
القضاء،

 إجراءات وضع خالل من التنفٌذ مسطرة فعالٌة تقوٌة -4
 ومالئم كاف وجهاز محاسباتً ونظام وفعالة محددة
للتنفٌذ،
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التوصيات والمقترحات

  :القضائي الجهاز فعالية لضمان مقترحات
:خالل من متخصص لقضاء األمثل التفعٌل -5 

 :عبر والتحقٌق والبحث التحري مسطرة مالءمة ـ

اإلثبات بأدلة الخاصة والمسطرة التقادم آجال مراجعة 
 خاص قانون إصدار أفق فً الفساد بجرائم المتعلقة

 الجرائم، بهذه

مختصة،  عامة ونٌابة قضائٌة شرطة إحداث  

ضباط محاضر اعتماد نحو التحقٌق قضاء توجٌه 
المتخصصة، القضائٌة الشرطة

متخصص، حكم قضاء اعتماد

بالخبرات واالستعانة االستفادة مبدإ على التنصٌص 
المختصة،
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التوصيات والمقترحات

  :القضائي الجهاز فعالية لضمان مقترحات
:خالل من متخصص لقضاء األمثل التفعٌل -5 

 الخبرات واكتساب القدرات وبناء بالتكوٌن النهوض ـ
،المستجدات مختلف لمواكبة

 المتخصصة المحاكم بٌن للتنسٌق آلٌات إرساء ـ
والتجارٌة، واإلدارٌة المالٌة والمحاكم والجامعات

 المتعلقة القضائٌة االجتهادات وتدوٌن األحكام جمع ـ
الفساد، بجرائم

 المعرفة تعمٌقل اإلجرام مرصد بإحداث اإلسراع ـ
.الفساد بظاهرة
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التوصيات والمقترحات

 المقترحة اإلجراءات هذه إدراج ضرورة
 القطاع هذا إلصالح شمولٌة مقاربة ضمن

  :التالٌة االبعاد تستحضر

الزجرٌة، اآللٌات إحكام 

من لإلفالت التصدي قواعد فعالٌة تعزٌز 
 قضاٌا فً والحكم والمتابعة المساءلة
  الفساد،

وتنفٌذ المقاضاة مساطر فعالٌة تعزٌز 
.األحكام
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شكرا على حسن تتبعكم
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