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 المجتمعً الذي ٌجسده الدستور؛ركٌزة أساسٌة للتعاقد العدالة 

 على حٌاة الناس  امكانة متمٌزة فً المجتمع، اعتبارا لتأثٌرهعدالة لل

  ؛االجتماعٌة واالقتصادٌة و السٌاسٌة والثقافٌة لحقوقاوضمان 

 حكم القانون وعدالة القضاء  العدالة وكل مجتمع إال و ٌتطلع إلى

 ؛ كخدمة عمومٌة

 ٌستمد القضاء سلطته وهٌبته وتقدٌر المجتمع له من االستجابة لما

 ؛فً المجتمع ٌتطلع إلٌه األفرادما لٌنتظر منه و

 الدور الذي ٌلعبه القضاء فً ترسٌخ سلطة القانون وحماٌة الحقوق

 ؛باستقالل وحٌاد

 لبناء المجتمع ٌعتبر القضاء من إحدى  الدعامات األساسٌة
  .الذي ٌسود فٌه القانونالدٌمقراطً 



 ٌتوقف سمو العدالة على استقالل القضاء
 :فً الذي ٌتجلى 

 ،أثٌر مباشر أو غٌر مباشرعدم وجود أي ت◦
على عمل السلطة القضائٌة  ،صادر من المحٌط 

؛ٌحول دون تحقٌق العدالةل
تٌن القدرة الالزموجود لدى القاضً اإلرادة و◦

الحرص على خارجً مع  لرفض أي تأثٌر
.استقالله وحٌاده ونزاهته



؛فقدان ثقة  المجتمع فً النظام القضائً  :ا ٌهدد القضاء م

 فً كل المجتمعات ٌكون القضاء محط األنظار واالختبار لقٌاس درجة

.وحٌاده ونزاهته سقاللهإ

 أو اتهم بتحوٌل الخدمة العمومٌة فً اتجاه ال  ،كلما نعت القضاء بالفساد

أو المحسوبٌة أو بمحاباة ذوي  الجاه  بالزبونٌةٌخدم المتقاضٌن، أو 

ثقة لتحاط بالرٌبة ولٌسري الوالسلطة فً المجتمع، إال  وتزعزعت تلك 

  ؛القضائًالقانونً والشك فً النظام القضائً  وتهتز ركٌزة األمن 

 و إن كانت قلٌلة أو فً جسم المهن القضائٌة إن وجود ظواهر سلبٌة ،

لدى  او تخدش صورتهعدالة فهً تحدث أثرا سلبٌا على ال ،معزولة

  الوطنً والدولً، المجتمع ولدى الرأي العام

 ًالقضاء هً من العدالة وفً ومن الضروري التأكٌد على كون الثقة ف

األسس الداعمة للنظام الدٌمقراطً  ولمسار التنمٌة االقتصادٌة 

  .للبلدواالجتماعٌة 



مدى مكانة التكوٌن،  ركدولكً ن

  األساسٌة التً ٌقوم علٌها تحقٌق  أو الركائز المكوناتاستحضار ٌجب
استقالل القضاء

االستقالل 
المؤسساتً

المجلس األعلى للسلطة 
القضائٌة 

المحاكم

احترام المؤسسات 
األخرى الستقالل  

السلطة القضائٌة

دعائم استقالل 
السلطة 
 القضائٌة

استقالل القاضً 

(الفاعل القضائً)



 العدالةفً المستوٌات األساسٌة لمنظومة.  

 أقترح المستوٌات التالٌة كمداخل لتوطٌن
  :االستقاللٌة

 المؤسساتً؛المستوى  1.

  القضائٌة؛التصور العام لتكوٌن المهن 2.

  األساسً؛مضامٌن التكوٌن 3.

  المستمر؛التكوٌن 4.

.التنمٌة الذاتٌة5.





  أي إطار مؤسساتً للتكوٌن و التأهٌل ٌكون

 ءاالقضاء وٌعمل على جعله مبد ستقاللداعما ال
ٌخترق منظومة العدالة؟



 نظرا لسلطة المجلس األعلى للسلطة القضائٌة على

الدستور من  113القضاة حسب الفقرة االولى من الفصل 

ٌسهر المجلس األعلى للسلطة القضائٌة على تطبٌق ''  :

الضمانات الممنوحة للقضاة، والسٌما فٌما ٌخص 

  ؛„'وتأدٌبهماستقاللهم وتعٌٌنهم وترقٌتهم وتقاعدهم 

 إحداث ارتباط  عضوي بٌن التفكٌر فً ضرورة

( للقضاء المعهد العالً )التكوٌن مؤسسة 

  ؛القضائٌة والمجلس األعلى للسلطة 



فً تعٌٌن نظرا للدور الذي اسند للمجلس : التساؤل

 او تتتبع المسار المهنً للقضاة، أال ٌكون  له دور

أٌضا فً وضع وبلورة سٌاسة التكوٌن 

ستراتٌجٌة المالئمة للتكوٌن األساسً واال

    والمستمر؟والتخصصً 

 أال  ،وإذا كان له دور فً وضع سٌاسة التكوٌن

أن  ٌكون له حضور رٌادي فً  من المالئم ٌكون 

مجلس إدارة المعهد العالً للقضاء، وأن ٌشرف على 
 تقٌٌمه؟



لمعهد الوضع القانونً ل ، ٌقتضً تغٌٌرختٌارإن هذا اال

لكً ٌرتبط بالمجلس األعلى للسلطة القضائٌة فً 

سٌاق استقالل السلطة القضائٌة التً ٌنص علٌها 

؛الدستور

 ااإلشراف مزدوجهذا ال ٌمنع من التفكٌر فً أن ٌكون 

ٌجمع المجلس ووزارة العدل حفاظا على انسجام 
   .العدالةالتكوٌن فً إطار منظومة منظومة 



 جنبٌة، على الرغم األبلدان بعض التبرز تجارب

على بالنص  القضائٌة،من اختالف أنظمتها 

عالقة بٌن مؤسسات تكوٌن القضاة وجود 

 من بٌنتوالمجلس األعلى و الوزارة كما ٌ
  (:من باب االستئناس)التالً الجدول 



فً بعض البلدانللتكوٌن المؤسساتً الوضع 

الهٌئة المسئولة عن التكوٌن والعالقة مع الوزارة  والمجلس األعلى 

للقضاء

البلد

العدل بوزارة مرتبطة عمومٌة مؤسسة القضائً للتكوٌن الوطنٌة المدرسة 

النقض محكمة رئٌس ٌترأسه إدارة مجلس ولها

oفرنسا  

ومستقلة حرة  كمؤسسة القانونً اإلطار لها  القضائً التكوٌن  مؤسسة  

العدل وزارة طرف من التموٌل

 ممثل نجد األعضاء بٌن ومن العلٌا المحكمة رئٌس ٌترأسه إدارة مجلس لها 

  العدل وزارة

oهولندا 

التكوٌن ٌباشر الذي هو للقضاء األعلى المجلس 

المجلس إدارة وفً العلمً  المجلس فً العدل لوزارة ممثلٌن وجود مع

oإٌطالٌا 

القضاة وتكوٌن االنتقاء عن المسئول هو للعدالة األعلى المجلس   oبلجٌكا  

القضاة تكوٌن على ٌشرف الذي هو القضائٌة للسلطة العام المجلس   oاسبانٌا 

التكوٌن على القضائٌة للسلطة األعلى المجلس ٌشرف oتركيا





 ٌشمل تكوٌن المعهد العالً للقضاء تكوٌن القضاة وكتاب

، القضائٌونالمفوضون : وبعض المهن، الضبط

 االجتماعٌات؛العدول، المساعدات 

ضابطة القضائٌة كمهن ال ،ٌتم تكوٌن بعض المهن

  أخرى؛فً مؤسسات 

نظامً هناك مهن أخرى ال تخضع ألي تكوٌن  :

  ...الخبراء المحامون، 

ازدواجٌة التكوٌن بٌن المعهد والوزارة.



تصور استراتٌجً عام للتكوٌن كإنماء للقدرات  لورةب

 ؛لكل المهن القضائٌة للرفع من مستوى هذه المهن

 رؤٌة ب وتأطٌرهصٌاغة منظور منسجم للتكوٌن

سٌاسة واضحة حول التكوٌن للمهن مندمجة و

فً سٌاق اإلصالح القضائٌة داخل منظومة العدالة   

.الشامل والعمٌق لمنظومة العدالة

ًمن الضروري  ،لتوطٌد هذا الخٌار االستراتٌج

من مقتضٌات مؤسساتٌة  هوضع ما ٌترتب عن
 .العدالةإلنماء قدرات وشراكات  ضرورٌة وقانونٌة 



 وحسن  النجاعةتوحٌد تصور التكوٌن  كل المهن القضائٌة  من أجل
تدبٌر الموارد البشرٌة؛

 وجود جذع مشترك  للتكوٌن الكتساب ثقافة قانونٌة موحدة ترقى
بالعدالة؛

 االستقاللٌة كقٌمة  مبدإاكتساب ثقافة مهنٌة مشتركة تقوم على
، تدعم هوٌة االنتماء لمنظومة أخالقٌة وكمسؤولٌة مقٌدة بضوابط 

  العدالة؛

  ،تقلٌص الهوة الموجودة بٌن الجسم القضائً و جسم كل المهن األخرى
الكتساب فهم متبادل بٌن الفئات المختلفة فً مهامها اعتبارا لكونها 

، قصد الحد من التباعد، وأحٌانا التنافر العدالة تشترك كلها فً خدمة 
بٌنها، وذلك انسجاما مع  منظور موحد للتكوٌن فً إطار منظومة 

.عدالة مستقلة





 تجسد المؤسسة اختٌار المغرب لتكوٌن

سنة ؛ 50القضاة منذ 

 تتوفر على تجربة وخبرة فً التكوٌن ٌمكن

  :سٌاق تطوٌرها  فً 

الدستور؛ تفعٌل◦

إصالح منظومة العدالة ◦



 إذا كان االستقالل قٌمة محورٌة للقضاء، كٌف ٌمكن لنا أن

نترجم هذه القٌمة فً مضامٌن التكوٌن وما هً المداخل 
 االستقاللٌة ؟األساسٌة الكتساب 

 ،وإذا كان الرفع من ثقة المجتمع فً القضاء مرتبط باستقالله

فإن استقالله هذا مرتبط بدوره بمستوى قدرات القضاة 

  ؛تهمءوالمهن القضائٌة وبطبٌعة تكوٌنهم وكفا

 االستقاللٌةفكلما حضرت الكفاءة العالٌة إال وارتفعت درجة.  

ولذلك تكون رسالة ومهمة التكوٌن هً ترسٌخ مبادئ وقٌم 

الممارسة القضائٌة  واألخالقٌات التً نستوحٌها من المبادئ 

  .القٌم ومن المواثٌق الدولٌة ومن  ٌةالدستور



االستقامة فً إن االستقاللٌة والحٌاد والنزاهة و
كلها قٌم تبعد  والمساواة والمقدرة و االجتهاد السلوك 

المهن القضائٌة عن دائرة ما ٌفسد صورة العدالة فً 
   .المستقلالمجتمع لتكون حصنا منٌعا لترسٌخ القضاء 

 ًٌتعزز التكوٌن فً اتجاه إنماء قدرات القاض
:المستقل

o مخرجاتهالتكوٌن لضمان  مدخالتبتحدٌد...  

o  بمضامٌن التكوٌن األساسً باعتبار الخرٌج  نتٌجة
لما استثمر فٌه من تكوٌن



117الدستور  المغربً الفصل 

ٌتولى القاضً حماٌة حقوق األشخاص والجماعات ”
 “القانونوحرٌاتهم وأمنهم القضائً، وتطبٌق 

تتطلب هذه المهمة من القاضً أن ٌكون مكون ومؤهل 
ومستقل

المبادئ األساسٌة  المتعلقة باستقالل  القضاء التً تنص 
1985علٌها األمم المتحدة فً 

ٌجب على األشخاص الذٌن ٌتم اختٌارهم لمناصب ”
القضاء أن ٌتحلوا بالنزاهة والكفاءة وخضعوا لتكوٌن 

 “كافٌٌنوتأهٌل قضائٌٌن 





 نظرا للدور الذي ٌلعبه القضاء فً الحٌاة االجتماعٌة

:قاضواالقتصادٌة والسٌاسٌة لألمة، هناك حاجة إلى 

  القانونٌة ؛متمكن من المعرفة  

  ًملم بالمعرفة الضرورٌة حول محٌطه وحول التحوالت الت

ٌعرفها هذا المحٌط سواء كان اجتماعٌا أو اقتصادٌا أو دولٌا 

 متمكن من التطورات التً تعرفها تكنولوجٌا االعالم ومن

  القضاء،أهمٌة توظٌفها فً 

 ونفسٌتهم ؛مدرك لسلوك األفراد 

 المهنة؛ إلخالقٌاتمتملك

 العملٌةمتقن لصنعة  القضاء عبر التدرٌب و المعرفة.   



 تكتسب مواصفات القاضً المستقل بالتكوٌن الذي ٌقوم

على مضامٌن مؤهلة لالستقاللٌة، وعلى التلقٌن بطرق 

ٌتحلون بالكفاءة  بمؤطرٌنمالئمة للتكوٌن، و  بٌداغوجٌة

  المتمٌز؛العالٌة إلنتاج القاضً 

 ،ًٌعتبر التكوٌن بمثابة استثمار لدعم استقاللٌة القاض

وذلك بتزوٌده بالكفاءة والمقدرة الكافٌة؛   ولذلك ٌطرح 

على  بهأي تعدٌل ٌجب أن نقوم : سؤال جوهري

مستوى التكوٌن والتأهٌل لتخرٌج القاضً الكفء 
  جدٌد؟المستقل فً إطار واقع 



 من المالحظ أنه فً كل التجارب الدولٌة، ٌعرف

التكوٌن تطورا لمساٌرة تطور المعرفة وتطور القضاٌا 

التً تطرح على العدالة ولمواكبة كل تعدٌل ٌطرأ على 

.القوانٌن

 ًفالمعارف التً كانت ضرورٌة لقاضً القرن الماض

لٌست هً المعارف الضرورٌة الٌوم، ولن تكون هً 

فالمعارف التً ٌجب أن ٌكتسبها الملحق  .غدانفسها 

واكب التحوالت القضائً وكل المهن، علٌها أن ت

إلى ما ٌفرزه المجتمع من  ضافةإلاب والدولٌة،الوطنٌة 
.قوانٌنحدث من قضاٌا جدٌدة وما ٌ





 التخلٌق هناك عالقة بٌن االستقاللٌة و التكوٌن على ،

تنتظم  قٌمٌةبحٌث تدخل االستقاللٌة ضمن منظومة 

حولها قٌم أخرى، كالحٌاد و النزاهة واالستقامة فً 

السلوك التً ٌتعرف علٌها المجتمع من خالل تصرفات 

والمساواة بٌن المتقاضٌن كٌفما كان انتماؤهم  ،القاضً
  .ذلكاالجتماعً أو االقتصادي أو غٌر 

 مبادئ أخالقٌة  بانغلورهذه القٌم هً التً ٌجعلها مٌثاق

مدونة القٌم „‟فً أساسٌة للقاضً، ونجدها أٌضا 

اللتان ‟‟ مٌثاق قٌم سلوك كتابة الضبط„‟وكذا ‟‟ القضائٌة
 .بالمعهدتدرسان 



الحٌاد االستقامة االستقاللٌة النزاهة المساواة   اخالقٌات

 المهنة

عندما تضعف الكفاءة وتتراجع أخالقٌات المهنة ٌفتح  المجال لضعف •

؛االستقاللٌة 

 .المهنةتحضر االستقاللٌة عندما تتقاطع الكفاءة وأخالقٌات •

 الحٌاد، النزاهة، االستقامة : القٌم األخرى  باقًعن  االسقاللٌةال ٌمكن عزل

للقٌم؛منظومة :  والمساواة فً السلوك 

  عابها على استمالئمة  بٌداغوجٌةوالعمل بطرق تضمٌنها فً برامج التكوٌن 
.فً شخصٌة الملحق القضائً لٌعمل وفقها فً الممارسة القضائٌة





 ال ٌكفً أن ٌكتسب  الفاعل القضائً االستقاللٌة عبر التكوٌن، وإنما أن

؛ٌحافظ علٌها بالتكوٌن المستمر

 ثقافة وٌقوي قدرات بالٌعزز التكوٌن المستمر االرتقاء بشكل مستمر

االستقاللٌة ؛

 ٌمكن أن نتساءل  حول  الصٌغة التً ستجعل من التكوٌن المستمر آلٌة فعالة
    ؛وترسٌخ االستقاللٌةوالمهن القضائٌة لمواكبة القضاة 

 معنوٌة فً فعلٌة أو بإلزامٌة  ففً التجارب الدولٌة ٌحاط التكوٌن المستمر

والتنافس حول الكفاءة وجودة  ،نطاق استٌعاب مبدأ التكوٌن مدى الحٌاة

   .األداء

إلزامٌا لضمان تجدٌد  التكوٌن المستمر  ٌمكن التساؤل عن إمكانٌة جعل
  ؟ةالقضائٌ نلمهلالمعارف واالرتقاء المستمر  



 إن الكفاءة المهنٌة العالٌة والمدعمة باألخالقٌات المهنٌة

التً تكتسب بالتكوٌن األساسً، وتعزز بالتكوٌن 

وتتقوى بالتجربة خالل المسار المهنً من  ،المستمر

.شأنها أن تشكل القاعدة الصلبة لالستقاللٌة

قٌم السلوك، لكفاءة، باإلضافة إلى كل ما ٌرافقها من ا

 ،المساواة  بمبدإاالستقامة والتعامل تجرد والنزاهة وكال

مواصفات أساسٌة ٌتطلع المجتمع  تمكن من اكتساب 

 العدالة؛أن ٌراها فً القاضً وفً كل مهنًٌ 

 مستقالالتكوٌن المتٌن للقاضً ٌؤهله لٌكون.   





 الذاتٌة تضمن  ثقافة التنمٌة(self development

culture ) التكوٌن الذاتً والسعً إلى  مبدإترسٌخ
ذلك  للقدرات،ذلك التكوٌن لضمان اإلنماء المستمر 

  .استقاللٌة الضروري لكل اإلنماء 

 عندما نتحدث عن الفاعل القضائً، فنحن نستعمل
مفهوم االستقاللٌة ال االستقالل، ألن االستقاللٌة 

تكوٌن   ورةروسٌعبر مجهود فً مسار وتكتسب 
لى مستمر للتغلب على  المؤثرات الخارجٌة  ع

  .استقاللهأو تضعف القضاء  التً قد تحول 



 ال تعتبر االستقاللٌة حالة مكتسبة بشكل نهائً، وإنما
هً نتٌجة اشتغال حول الذات وصراع معها 

لتروضها وإجهادها فً اتجاه االستقاللٌة و الحٌاد، 
لكً ٌكون القاضً مستقال وله القدرة على إبعاد 

مؤثرات المحٌط الذي ٌتجلى فً شكل ضغوط 
.اجتماعٌة أو تدخالت لسلط أخرى أو إغراءات مادٌة

 

  بهاتكتسب االستقاللٌة لتصبح  ذهنٌة وثقافة ٌتحلى 
الفاعل القضائً الذي استوعب التنمٌة الذاتٌة 

  .المستمرة



 للتكوٌن على الكفاءة وإنماء قدرات كل الفاعلٌن فً المهن

الكتساب االستقاللٌة القضائٌة، وخصوصا القضاة، أهمٌة 

الدستور فً عصر ٌتم فٌه تقٌٌم األنظمة  تفعٌلفً إطار 
  .القضاءالقضائٌة على المستوى الدولً بمدى استقالل 

 عرضانًإن  مبدأ استقالل السلطة القضائٌة هو مبدأ، 

، وتكوٌن ٌشمل استقالل المجلس األعلى للسلطة القضائٌة

المحاكم،؛فً  ممارسة القضائٌةالو القضائٌة،المهن 

  حلقة أساسٌة فً بناء استقالل السلطة  ،حلقة التكوٌنتعتبر
  .عرضانً ٌواكب مسار العدالة وكمبدإكقٌمة  القضائٌة



 شكرا


