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« ومن جهة أخرى ،وفي إطار تعزيز استقالل السلطة القضائية،
أصدر جاللة الملك ،أعزه اهلل ،تعليماته السامية ،للحكومة باإلسراع
بعرض مشروع القانون المتعلق ب اختصاصات رئاسة النيابة
العامة وقواعة تنظيمها  ،على البرلمان ،قصد المصادقة عليه
خالل الدورة التشريعية الحالية.
كما أمر جاللته بإجراء مراسيم تسليم السلط ،بعد المصادقة على
القانون المذكور ،وذلك قبل شهر أكتوبر المقبل ،وبإيجاد مقر
الئق لهذه المؤسسة القضائية الهامة ».
مقتطف من بالغ الديوان امللكي الصادرعقب اجتماع املجلس الوزاري
برئاسة جاللة امللك املنصور باهلل بالقصرامللكي بالدارالبيضاء
يوم األحد  25يونيو .2017

ظهير شريف رقم  1.17.10صادر في  5رجب  3( 1438أبريل )2017
بتعيين السيد َمحمد عبد النباوي في منصب الوكيل العام لجاللة الملك
لدى محكمة النقض.
الحمد هلل وحده
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اهلل وليه)
«يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه اهلل وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا
المولوي بتعيين السيد َمحمد عبد النباوي في منصب الوكيل العام
لجاللتنا لدى محكمة النقض ،وعليه ،فنأمر ،بصفته رئيسا للنيابة العامة،
والمسؤول القضائي األول عن حسن سيرها ،بالدفاع عن الحق العام والذود
عنه ،وحماية النظام العام والعمل على صيانته ،متمسكا ،هو وسائر القضاة
العاملين تحت إمرته ،بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل واإلنصاف
التي ارتأيناها نهجا موفقا الستكمال بناء دولة الحق والقانون ،القائمة على
صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات ،أفرادا وجماعات ،في إطار
من التالزم بين الحقوق والواجبات ،أعانه اهلل علر اختيار المسلك السليم،
وأرشده إلى سلوك الطريق القويم .والسالم».
		

وحرر بتاريخ  5رجب  3( 1438أبريل )2017

الظهيرالشريف الصادربتاريخ  3أبريل 2017
ً
بتعيين السيد َمحمد عبد النباوي وكيال عاما للملك لدى محكمة النقض،
باعتباره أول وكيل عام للملك يرأس النيابة العامة
و فقا ملقتضيات املادة  66من القانون التنظيمي املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية

صورة استقبال جاللة الملك محمد السادس نصره اهلل للسيد َمحمد عبد النباوي ،الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتاريخ  6أبريل 2017
بمناسبة تنصيب المجلس األعلى للسلطة القضائية ،بالقصر الملكي بالدار البيضاء
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كلمة السيد الرئيس األول لمحكمة النقض

بمناسبة اللقاء التواصلي مع المسؤولين القضائيين.

يوم الجمعة  26ماي  - 2017بمقر محكمة النقض -
هّ
الر ْحَمان الرحيم
بِْسم الل َ

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل؛
وبعد؛
زميالتي زمالئي؛

اسمحوا لي في مستهل هذه الكلمة أن أعبر لكم عن عظيم سعادتي وتقديري لحضوركم
الوازن واستجابتكم التلقائية من أجل املشاركة في هذا اللقاء التواصلي األول الذي أعتبره
مناسبة لنتقاسم معكم مشاعر الفخر بالثقة املولوية الغالية بتشريفه السامي ألعضاء أسرة
القضاء وعنايته املولوية بشؤونهم من خالل استقبال جاللته ألعضاء املجلس األعلى للسلطة
القضائية وتنصيبه لهم في لحظة تاريخية هامة توجت مسار اإلصالحات الكبرى التي يقودها
جاللته بكل تبصروإقدام.
ثقة واعتزاز بهذه العناية املوصولة التي بقدر ما نرفع بها هامتنا عاليا فإنها أمانة عظمى
ومسؤولية كبرى تطوقنا وتطالبنا بأن نكون أهال لها جديرين بها.
وهللا نسأل أن يوفقنا لنكون عند حسن ظن جاللته مستبصرين برؤاه السديدة وتوجيهاته
النيرة من أجل سلطة قضائية تضمن الحقوق والحريات وتكرس األمن القضائي والقانوني
وتستجيب لتطلعات املتقاضين في عدالة قوية بأحكامها بسيطة في مساطرها ناجعة في أدائها،
قريبة في إنصاتها ،متجددة في تواصلها وانفتاحها.
الحضور الكريم؛

ال يخفى على كريم عنايتكم أننا أمام محطة تأسيسية تاريخية تضع السلطة القضائية
بكل مكوناتها أمام تحديات كبرى ومسؤوليات متعددة ذات أبعاد وطنية ودولية تسائلنا جميعا
وتلزمنا برؤية جديدة واضحة محددة األولويات واألهداف.
اليوم نحن أمام انتظارات مجتمع يعيش لحظات تحول وتطور متسارع في املفاهيم ،وفي
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العالقات بين أفراده ومؤسساته ،ويتطلع إلى تكريس قضاء مستقل كفء نزيه قريب منه وفي
خدمته.
مجتمع ،يجب دعم ثقته في إصالح حقيقي قوامه وجوهره القا�ضي بكل حموالته اإلنسانية
ومرجعياته املعرفية والثقافية واألخالقية.
واليوم نحن أيضا ،أمام انتظارات كبرى لألسرة القضائية التي تتوق إلى ضمانات مهنية
واجتماعية حقيقية تحفظ لها كرامتها وتصون لها حقوقها وتخولها أداء مهامها ورسالتها،
القضاة اليوم يريدون روحا جديدة مبنية على الحرص التام على تطبيق املعايير وفق آليات
الشفافية وتكافؤ الفرص ومالءمة الحقيقة الدستورية والقانونية مع الحقيقة الواقعية.
ونحن أمام تطلعات مختلف السلط واملؤسسات ومهنيي العدالة إلى بناء عالقات متوازنة
متعاونة ،ناجعة مع السلطة القضائية تكرس دولة املؤسسات وتعبرعن اإلرادة امللكية السامية
في بناء مجتمع قوامه املواطنة والكرامة والحرية واملساواة واملسؤولية واملحاسبة.
إذن نحن أمام رهانات متعددة وتطلعات مختلفة وتحديات متشابكة معقدة ،وال يمكننا
أن نؤسس لها في هذه املرحلة الجديدة إال باالرتكازعلى التراكمات التي عرفتها بالدنا على مختلف
املستويات وباألساس املرجعية امللكية ورؤية جاللته السامية السديدة إلصالح شامل وعميق
ملنظومة العدالة التي حددها في خطاب ثورة امللك والشعب في شهر غشت من سنة 2009
املرتكزة على محاور ستة أساسية يجب االشتغال عليها بشكل تشاركي ومنسجم وهي :
 -1دعم ضمانات االستقاللية وذلك بإيالء املجلس األعلى للسلطة القضائية املكانة
الجديرة به؛
 -2تحديث املنظومة القانونية وضمان شروط املحاكمة العادلة؛
 -3تأهيل الهياكل القضائية واإلدارية؛
 -4تأهيل املوارد البشرية وإيالء االهتمام الالزم للجانب االجتماعي؛
 -5الرفع من النجاعة القضائية؛
 -6تخليق القضاء ليساهم بدوره في تخليق الحياة العامة.
محاور ،يجب االنكباب عليها بكل جدية والتزام وإيالئها العناية واإلمكانات الالزمة لتفعيلها.
لقد دقت ساعة الحقيقة ولم يعد املجال يسمح بأي تردد أو انتظارية أمام كل هذه
التحديات والرهانات املوضوعة أمامكم.
وال أخفيكم سرا إن أكدت لكم أن قناعتي كانت والتزال راسخة على امتداد سنوات تجربتي
الطوال بأن أهم مفاتيح التنزيل الحقيقي لإلصالح هو املسؤول القضائي ،هو أنتم.
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واسمحوا لي في هذا السياق أن أعبرلكل واحد منكم باسمه وصفته عن عظيم تقديري لكل
الجهود والتضحيات التي تبذلونها يوميا وبشكل دائم من أجل حل املشاكل التدبيرية والتنظيمية
والقانونية والقضائية وإيجاد آليات للتواصل مع الزمالء القضاة وكل مهنيي ومساعدي العدالة
وكافة مكونات املجتمع بدوائركم القضائية.
تضحيات تستغرق كل أوقاتكم وتؤدون ثمنها من صحتكم ومن أسركم ،دون تشكي
أو ضجر ،مستهدفين من كل ذلك أداء األمانة الثقيلة والبر بالقسم العظيم والوفاء بالعهد
الراسخ مع وطنكم وملككم حفظه هللا وسدد خطاه.
فلكم منا عظيم الشكروالثناء.
ولكن األكيد أيضا ،زميالتي زمالئي ،أن املسارمازال طويال وشاقا ويتطلب اآلن العمل الجاد
وفق رؤية ومقاربة جديدة.
أيها السيدات والسادة المسؤولون القضائيون؛

أنتم مطالبون اليوم بمزيد من التعبئة لتفعيل كل آليات الحكامة والنجاعة ووضع آليات
للتواصل مع السادة القضاة ومهنيي العدالة .والكل في إطار مخططات استراتيجية تقفون فيها
على عناصر القوة والضعف بدوائركم القضائية وتبرزون فيها األهداف بدقة ووضوح وواقعية
وتحددون فيها املهام وآليات التقييم والتقدير ،بكل شفافية وحيادية وتجرد.
لقد انتهى عهد املسؤول الذي ال يفارق كر�سي مكتبه وال يطلع على أحوال دائرته القضائية
وال يهتم بشؤون العاملين معه من قضاة وأطروموظفين ومساعدي العدالة وال يراقب التطورات
وال يرصد املؤشرات مما يوحي بعدم الحزم في ضبط األمور ويتسبب في عدد من املظاهرالسلبية
واملشاكل ذات األبعاد املختلفة التي تبقى تداعياتها متواصلة على املستوى التدبيري وعلى
مستوى املسارات املهنية للقضاة وعلى الخصوص -وهذا هو األهم -على مستوى الثقة الواجبة
في أعلى محكمة بالدائرة القضائية.
إن املرحلة ال تحتاج فقط إلى القطع مع مثل هذه املمارسات بل تتطلب منا مضاعفة العمل
وبذل املزيد من الجهد والتضحية والنزول إلى امليدان بشكل ديناميكي سلس يسمح لكم بمراقبة
كل املحاكم التابعة لكم وتتبع شؤونها عن كتب وبشكل دائم ،فأنتم املسؤولون عن كل ما قد
يقع فيها من تجاوز أو إخالل أو إهمال وال يمكن إصالح القضاء إال من خاللكم.
إننا نريد اليوم مسؤوال يشتغل في دائرته وفق تصور شمولي منضبط ،يضمن فيه كل
التفاصيل وفق خارطة قيادة خاضعة لضوابط إحصائية وبشرية وتدبيرية واضحة ويتواصل
مع الجميع من أجل تدبير األزمات وحل املشاكل دون تأجيل أو تسويف أو مماطلة .ونريد اليوم
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مسؤوال قريبا من القضاة يدعم استقالليتهم في إصدار األحكام التي ال سلطان فيها إال لصوت
الضميروقوة القانون.
وفي هذه السياقات سأنتظر منكم التفاعل بكل إيجابية مع جميع مبادرات املجلس األعلى
للسلطة القضائية ومنها إعدادكم تقارير شاملة تعكس وضعية العدالة والقضاء بدوائركم
وتتضمن معطيات إحصائية مفصلة بشكل مضبوط تبرز بشكل حقيقي كل العمل والنشاط
املنجز سواء بمحاكمكم االستئنافية أو باملحاكم االبتدائية و املراكز التابعة لها ،و تبيان نشاط
وعمل كل قاض أو مستشارسواء في املجال اإلداري أو القضائي أو الثقافي أو العلمي أو التواصلي،
كما يجب أن يتضمن هذا التقرير رصدا موضوعيا مهنيا لكل األعطاب املوجودة واملشاكل
العالقة على مختلف املستويات البشرية والتنظيمية ،والقانونية ،والقضائية ،مع التركيز على
معضلتي التبليغ و التنفيذ ،وإشكاليات األمن العقاري ،واالستثمار واالهتمام بقضايا األسرة
والطفل وتدابيراالعتقال وكل القضايا ذات البعد الحقوقي مع تسليط الضوء على أهم التجارب
الفضلى و املشاريع املتميزة التي تشتغلون عليها في دوائركم من أجل تجويدها و تعميمها ،وأن
تقدموا مقترحاتكم بخصوص كل ما يتعلق بالقضاء والعدالة سواء تعلق بالتخليق أو رفع من
النجاعة أو تحسين التدبير أو التحديث أو التأهيل محليا أوجهويا أو وطنيا ،مع تخصيص حيز
هام للنصوص القانونية التي أفرزت تجربتكم العملية ضرورة اقتراح تعديلها لعيب أو نقص
أو غموض فيها.
واألكيد أنكم ستولون هذه التقاريرالعناية الالزمة ألنها ستكون أرضية أساسية سيستفيد
منها املجلس في بلورة العديد من اآلليات والتصورات.
وسأسهر بشكل خاص وبتعاون مع كل السادة أعضاء املجلس املحترمين على وضع كل
اآلليات الناجعة التي ستيسرالتواصل معكم والعناية بشؤونكم ،وأبوابنا ستجدونها دائما -كما
عهدتمونا -مفتوحة أمام مبادراتكم وانتظاراتكم.
زميالتي وزمالئي؛

لقد تربينا جميعا على يد رعيل من القضاة األماجد الذين تركوا لنا إرثا كبيرا وقيما فضلى
تنهل من معين األسرة القضائية الواحدة املوحدة بأخالقها املحصنة من صغائر األمور ومما
يخدش كرامتها وعزتها.
تعلمنا على أيديهم أن القضاء هو أشرف مهنة وأخطر مهنة ،وتعلمنا منهم أيضا احترام
الزمالء لبعضهم البعض في جو أسرة متماسكة يأخذ فيها القديم بيد الجديد ويحترم األصغر
منا األكبر منه ويعين بعضنا البعض من أجل أداء هذه األمانة ال فرق بين رئاسة أو نيابة عامة
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أو تحقيق أو قضاء أسرة أو محاكم متخصصة وأخرى عادية أسرة تمد يدها بكل تقدير وتعاون
وتآزر كل مكونات العدالة ،كل املهن القضائية ،كل املترددين على مرفق العدالة ،أسرة تذوب
فيها كل املشاكل بالحواروالتواصل والثقة والنية الحسنة واالحترام والتنسيق والتأطيروالتعاون
والتنافس في الخيروالعمل الصالح.
هي إذن نفس القيم والتقاليد التي ستكون الحصن الذي سيمنع عنا مستصغر الشرر
ويحمي هذا البيت الوقور من االنزالقات والتجاوزات التي لن نطبع معها أو نقبل بها أبدا داخل
أسرتنا.
وهنا ال بد لي أن أتقاسم معكم املشاعرالسلبية املؤسفة التي تعترينا ونحن نقف على مشاكل
تسببت فيها خالفات مجانية ونتج عنها تسميم األجواء وبث الفرقة داخل الجسم الواحد واملس
باالحترام الواجب للقضاء.
إنها أوضاع بقدرما تؤملنا جميعا فإننا عازمون على التصدي لها بجدية وحزم وفق الضوابط
القانونية والقيم القضائية التي تلزمنا.
ولي اليقين أن تواجد رجل معنا من طينة الدكتور املتميز والزميل املقتدر واألخ العزيز �سي
َمحمد عبد النباوي على رأس النيابة العامة وكذلك تواجد ثلة خيرة من شخصيات وطنية بارزة،
وقاضيات وقضاة أجالء ضمن تركيبة املجلس األعلى للسلطة القضائية سيساهم بكل تأكيد في
تكريس هذه القيم واألخالقيات.
كما أغتنم هذه املناسبة للتنويه مجددا باإلرادة الحقيقية الصادقة للسيد وزير العدل
الفاضل املحترم محمد أوجار التي عبر عنها من أجل املساهمة في إنجاح هذا الحدث املؤسساتي
وبناء عالقات تعاون مثمر وخلق أجواء سليمة للعمل الجاد املشترك ينعم فيه السادة القضاة
بروح الثقة واالطمئنان.
فلسيادته منا جزيل الشكروعظيم االمتنان.

السيدات والسادة األفاضل؛

لقد أعلنها صاحب الجاللة امللك محمد السادس مدوية واضحة ال لبس فيها ،رسالة
اإلصالح تبدأ وتنتهي عند الضميراملسؤول .
سالحنا سيكون بإذن هللا قوة إرادتنا وصدق عزيمتنا وثباتنا على الحق ولي اليقين أن
هذا الوطن أنجب وسيظل ً
نساء ورجاال من طينة خاصة -وأنتم منهم -يلبون النداء دون تردد
ويتعبؤون لكل التضحيات دون تهيب.
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ويقيني التام وقناعتي كبيرة أننا جميعا سنكون في مستوى الثقة وسنواجه كل الصعاب
بكل حكمة وموضوعية ووطنية .نبراسنا قوله تعالى « :قل هذه سبيلي أدعو إلى هللا على بصيرة أنا
ومن اتبعني وسبحان هللا وما أنا من املشركين» صدق هللا العظيم.
والسالم عليكم ورحمة اهلل.
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كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
 26ماي 2017

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه

 -حضرات السيدات والسادة؛

ً
َ ُْ َ ْ ً
َ َ
والر ُ
يخية بامتياز ّ ..
ننجح في ت ْرك بصما ِتنا على
هان هو ْأن
تا
حلة
إننا جميعا نعبر مر
ر
ِ
ً
عهد جاللة امللك محمد السادس ،الذي فتح
القادمة على مغار ِبة
عة الطريق دليال لألجيال
ِ
ِ
قار ِ
َُّ ً
لنا بوابة التاريخ على مصراعيها حين نصب جاللته املجلس األعلى للسلطة القضائية ،مك ِرما
َ َ ُّ
ر
استقالل تام عن السلطتين التنفيذية
في
بأنفسهم
القضاء
أمو
د
ل
قضاة مملكته الشريفة ِبتق
ِ
ٍ
والتشريعية.
فإذا كانت الدساتير الرائدة في العالم تجمع على استقالل القضاء عن السلطتين ،فإن
َ
َ
قائمة الذات.
سلطة مستقلة
القليل ِم ْن بينها َرف َع ُه إلى درجة
ٍ
ِ
إن دسترة استقالل السلطة القضائية والقرارامللكي الحكيم بتنصيب مجلسها ،يضعان
نساء ورجال القضاء أمام تحد تاريخي ،يتطلب منهم جميعا حشد الهمم ومظافرة الجهود لربح
الرهان التاريخي.
وإذا كان إنشاء املجلس األعلى للسلطة القضائية يعتبر حدثا دستوريا شامخا ،فإن
انتقال السلطة على قضاة النيابة العامة من الجهاز التنفيذي إلى أحد أعضاء املجلس األعلى
للسلطة القضائية ،يعد حدثا محوريا في ترسيخ بناء استقالل هذه السلطة.
وإنني إذ أعتز بالثقة املولوية الكريمة التي وضعها جاللة امللك في شخ�صي املتواضع،
ألعتبرها تكريما لكل قاض وقاضية في ربوع هذا الوطن العزيز  ..ولذلك فإنني إذ أستشعرجسامة
املسؤولية وأقدر جيدا دقة املرحلة ،فإني أقدم على تحملها مسنودا بثقة جاللة امللك الغالية،
مستنيرا بتوجيهات جاللته النيرة للدفاع عن الحق العام والذود عنه ،وحماية النظام العام
والعمل على صيانته.
وإذا كانت هذه الدرر الغالية هي منهاج عملي على رأس النيابة العامة ،فإن جاللة امللك
َْ
حفظه هللا حرص على أن يأمر مباشرة جميع قضاة النيابة العامة بالعمل ِوفق َها متمسكين
«بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل واإلنصاف» التي ارتآها جاللته « :نهجًا موفقًا
الستكمال بناء دولة الحق والقانون ،القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين
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والمواطنات ،أفرادًا وجماعات ،في إطار من التالزم بين الحقوق والواجبات» (انتهى
النطق امللكي الكريم).
ً
َ
املؤسسة وضعا
إعطاء
أيها السادة إن اضطالع رئاسة النيابة العامة بدورها هذا يتطلب
ِ
ً
ً
قانونيا وتمكينها من مقر وإدارة وتنظيم هيكلي ومن موارد مالية وبشرية ،وهو ما نسعى حاليا
إلى توفيره بمساعدة املجلس األعلى للسلطة القضائية ،ووزارات العدل واملالية واألمانة العامة
للحكومة والداخلية ،وجميع هذه القطاعات تعمل على مساعدتنا لبناء رئاسة النيابة العامة
وفق ما أمربه جاللة امللك .وهي مناسبة للتعبيرللسيد الرئيس املنتدب للمجلس وللسادة الوزراء
املسؤولين عن القطاعات الحكومية املذكورة وهياكلها اإلدارية عن خالص االمتنان.
 -السيدات والسادة المحترمين؛

إن َ
بناء السلطة القضائية ال يقوم فقط على هياكلها في قمة الهرم ،املتمثلة في
املجلس األعلى السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وحدهما ،وإنما يتطلب انخراط كل
قاضيات وقضاة اململكة في العمل الجاد واملثمر للحصول على ر�ضى املتقاضين وثقتهم بما
يخدم األمن واالستقرار ويوفر املناخ املالئم للنمو االقتصادي واالزدهار االجتماعي ،ويؤدي
إلى تشجيع االستثمار .ولن يتأتى ذلك بغير الجهد املتواصل منهم إلصدار قرارات وأحكام
َ ُُْ
آجال معقولة ،ويتم تنفيذها في أوقات
تستهدف تحقيق العدالة واإلنصاف ،وتصدر في ٍ
مالئمة مما يحقق األمن القضائي ويخدم املبادئ الفضلى للعدالة والقانون.
وإن دور املسؤول القضائي – سواء السادة رؤساء املحاكم أواملسؤولون القضائيون
ً
عن النيابة العامة بها ،ليعتبردورا ِم ْفصليا في تحقيق هذه الغاية وبلوغ هذه األهداف.
ً
لقد دقت ساعة الحقيقة وآن الوقت الذي أصبح فيه دور املسؤول القضائي حاسما
في سالمة بناء أركان السلطة الجديدة ،فاملرحلة ال تحتمل تأخراملسؤولين في اتخاذ القرارات
َ
الحاسمة فيما يخص َ
تدبير أمو ِر
جهات أخرى لحل بعض املشاكل
انتظار
محاكمهم ،أو
ٍ
ِ
ُ
شرفون على تسييرها ،وإنما تحتاج (املرحلة)
التي تعترض السير العادي للمؤسسات التي ي ِ
إلى نساء ورجال من املسؤولين يحرصون على محاكمهم كما يحرصون على بيوتهم ،ويرعون
مرؤوسيهم كما يرعون أبناءهم َ
وبنات ُهم بالتربية الصالحة والحرص الالزم على االستقامة
والنزاهة والتفوق ...
إن اضطالع املسؤولين بهذه املهام يقت�ضى بالضرورة تمكينهم من بعض الوسائل
ْ َ
ً
واآلليات وتخويل ُهم بعض السلط والصالحيات  ..وال شك أن هذا األمر سيكون واحدا من
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أهم األوراش التي سيتصدى لها املجلس األعلى للسلطة القضائية في املستقبل القريب بعد
االنتهاء من إقامة هياكله اإلدارية والتنظيمية.
ْ
غير أن املرحلة ال تحتمل االنتظار ،إذ أن كل تراخ في تحمل املسؤوليات بما يفرضه
الضمير املسؤول الذي تحدث عنه جاللة امللك في أحد خطاباته السامية ،ذلك أن كل
ُ
املساس بمبادئ
انتظار قد يؤدي إلى استشراء عادات أو ممارسات قد يكون من شأنها
ُ
وتهديد أركانها التي ال تمس كما يحدث في الكثيرمن الحاالت االنتقالية.
العدالة
ولذلك فإنني أنتهز هذه املناسبة ألدعو كل زمالئي املسؤولين القضائيين ،وألح
ليت ِهم
بالخصوص على املسؤولين على
النيابات العامة من بينهم ،من أجل أن يجعلوا من مسؤو ِ
ً
ً
عينا ملبادئ العدالة واإلنصاف ،رقيبا على حسن تطبيق القانون وسالمة اإلجراءات ،وأن
ً
يتصدوا لكل مظاهر اإلخالل واإلنحراف ،وأن يكونوا هم ومساعديهم حماة لألمن والنظام
ً
العامُ ،رعاة للحقوق والواجبات ،حريصين على التوازن بينها بما يخدم الحق العام وصالح
ُ ُ
َ
َ
خالل
تحدث
املهنية التي
االهتمام بكل اإلشكاليات
الوطن واملواطنين .كما أطلب منهم
ِ
ُّ
أداء أجهزة العدالة ملهامها ،والتي يمكن حلها ب ُي ْسر ُ
وسهولة في بدايتها  ..ولكنها
أو
بمناسبة ِ
ِ ٍ
ِ ً
قد تصبح سببا إلشكاالت أعظم إذا لم يقع االهتمام بها في اإلبان املناسب.
 -حضرات السيادات والسادة؛

إن استقالل السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ،ال يعني استقاللها
َ
أمن ومقدسات البالد ومؤسساتها
حماية
في
املتمثلة
األساسية
اتها
تيا
خارج
والسباحة
عن الدولة
ر
ِ
ً
الدستورية وحقو ِق
وحريات املواطنين أفرادا وجماعات ،وإنما يعني تمكين القضاة من االضطالع
ِ
ُ
واإلنصاف
بمهامهم السامية دون تأثيرأوتدخل من شأنه االنحراف بأحكامهم عن مبادئ العدالة
ِ
ٌ
ُ
مبدأ حر َ
ص عليه الدستور َوي ْحميه جاللة امللك بواسطة املجلس األعلى
وأحكام القانون .وهو
ِ
ِ
للسلطة القضائية باعتبارجاللته رئيسا لهذا املجلس.
ً
ُ
وإذا كان تحقيق استقالل السلطة القضائية هدفنا جميعا فإنه ال يتعارض مع تعاون
السلطة القضائية مع غيرها من السلطات وفقا للمبادئ املقررة في الفصل األول من الدستور
في إطار االحترام الالزم للمؤسسات .وقد َّ
عبر املجلس الدستوري عن ذلك بمناسبة تحليله
ملقتضيات املادة  540من القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية بالقول « :إن

النظام الدستوري للمملكة ال يقوم فحسب على أساس َف ْصل السلط ،بل ينبني أيضا
نص ْ
ت عليه الفقرة الثالثة من الفصل األول
على توازن هذه السلط وتعاونها وفقا لما َّ
من الدستور».
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ً
ً
ولذلك فإن إقامة عالقة تعاون مع مصالح وزارة العدل يعتبرأمرا حتميا يتطلب التنسيق
املستمربين املؤسسة القضائية واملصالح التابعة لوزارة العدل من أجل تحقيق غايات مشتركة
ُ
ُ
تفرضها شرو
تساكن عدة مكونات لجسم العدالة في بناية مشتركة
إقامة العدل ،ويقتضيها
ط
ِ
ُ
ً
واستعمالهم ِلنفس املوارد املادية والبشرية ،والسيما َس ْع ُي ُ
وإحقاق
املواطنين
دمة
لخ
جميعا
م
ه
ِ
ِ
العدالة .وهو ما يدعوني أن أطلب من جميع زمالئي املسؤولين القضائيين وأخص من بينهم
السادة الوكالء العامين للملك إلى التحلي بالحكمة والتبصر لتدبير املرحلة بغاية إقامة عالقات
مستقرة بين مختلف مكونات العدالة واالستمرار في تطوير أساليب التعايش السائدة داخل
املحاكم نحو ما يخدم تطويرأداء العدالة.
وهو نفس األسلوب الذي أدعو إلى نهجه وتطويره مع باقي الفاعلين في مجاالت العدالة
والسيما مع زمالئنا من هيئات الدفاع وباقي املهن القضائية ،حيث ينبغي أن يكون الحوار الجاد
ً
واملتبصر هو قوام تدبير األ مات وأن ُي ْع َ
تمد التواصل املباشر أسلوبا لتطويق اإلشكاليات في
ز
احترام تام للقانون ولسلطة القضاء وأحكامه.
ً
وأخيرا ،وأنا أجدد سعادتي باللقاء بكم ونحن على أهبة صيام شهررمضان الكريم أعاده
هللا على جاللة امللك بالنصر والتمكين ،وعليكم وعلى ذويكم بالنجاح والتوفيق ،فإني أذكركم
ُ
وأذكر نف�سي بمهمتنا األساسية وهي إشاعة العدل واإلنصاف بين الناس دون تمييز وال محاباة
ُ
والحكم بينهم بكل تجرد ونزاهة ،والتحلي في مهامنا باالستقامة والحياد  ..وأن نجعل خدمة
املواطن املغربي وحماية الوطن فوق كل االعتبارات األخرى ،وفقا للتوجيهات الرشيدة السامية
لرئيسنا املفدى جاللة امللك نصره هللا وأيده.
وألن الكلمات األخيرة هي أكثر التعابير رسوخا في الذاكرة ،فإني أريد أن أختتم بشكركم
ً
ً
جميعا واحدا واحدا ومن خاللكم أشكر املسؤولين القضائيين عن محاكم الدرجة األولى على
ما بذلتموه وما يبذلونه من جهد مضني ،وتقومون به من عمل مرهق على حساب أمور أساسية
في حياتكم الشخصية  ..راجيا هللا أن يجازيكم على عطائكم الذي ال ينضب في خدمة العدالة.
وفقنا هللا جميعا لخدمتها.
ولنا في الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية خيرمسيريمكنه تسييرأدائكم
ً
جميعا لفائدة الوطن واملواطن ملا يتميز به من كفاءة مهنية عالية وضمير منهي واع وفكر متنور
يدفع إلى األمام قدما إن شاء هللا.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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التنظيم الهيكلي للنيابة العامة
الوكيل العام للملك
لدى محكمة النقض
رئيس النيابة العامة
المحامي العام األول
المحامون العامون
الوكالء العامون للملك
لدى محاكم االستئناف

الوكالء العامون للملك
لدى محاكم االستئناف التجارية

نواب الوكيل العام للملك

نواب الوكيل العام للملك

وكالء الملك
لدى المحاكم االبتدائية

وكالء الملك
لدى المحاكم التجارية

نواب وكيل الملك

نواب وكيل الملك
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النيابة العامة  :اإلطار القانوني

أوال  :النيابة العامة «سلطة» دستورية
• أحدث دستور  2011ألول مرة في تاريخ اململكة سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين
التقليديتين في الدولة ( السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية) .ونص صراحة على هذه
السلطة وعلى استقاللها في الفصل  107بالقول :
«السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
امللك هو الضامن الستقالل السلطة القضائية».
• لم ُي ّ
عرف الدستور السلطة القضائية ،ولكنه يتبين من أحكام الفصول من  107إلى
ِ
 112الواردة تحت العنوان الفرعي للباب السابع من الدستور« :السلطة القضائية  -استقالل
القضاء» أن األمر يتعلق بالقضاة بمن فيهم قضاة النيابة العامة الذين ذكرهم الفصل 110
صراحة إلى جانب قضاة األحكام .ولذلك فإن القانون التنظيمي  100.13املتعلق باملجلس األعلى
للسلطة القضائية نص في مادته الثانية (الفقرة  )2على أن السلطة القضائية تمارس من قبل
القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية باملحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة.
أي باملحاكم االبتدائية ومراكزالقضاة املقيمين التابعة لها ومحاكم االستئناف سواء كانت هذه
املحاكم عادية أو متخصصة (اإلدارية والتجارية) ومحكمة النقض .وهؤالء القضاة هم قضاة
األحكام وقضاة النيابة العامة.
• أصبح تدبير الشأن القضائي منذ دخول القانون التنظيمي  100.13املتعلق باملجلس
األعلى للسلطة القضائية 1مشتركا بين ثالث سلطات وهي :
 -1املجلس األعلى للسلطة القضائية  :الذي يتوفر وفقا لقانونه التنظيمي عدد 100.13
على ثالث اختصاصات:
أ-أتدبيرالوضعية املهنية للقضاة ،بمن فيهم قضاة النيابة العامة.
ويقصد بتدبير الوضعية املهنية للقضاة ،تعيينهم في السلك القضائي وتعيين املسؤولين
القضائيين وترقية القضاة ونقلهم وانتدابهم أو استيداعهم أو وضعهم رهن اإلشارة ،وتدبير
استقالتهم وإحالتهم على التقاعد وتأديبهم( .املواد من  65إلى  102من القانون التنظيمي )100.13؛
ً
 -1أساسا بتاريخ  6أبريل  2017تاريخ تنصيب جاللة امللك للمجلس األعلى للسلطة القضائية مع مراعاة األجل املحدد لنقل
السلطات على النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وهو يوم  7أكتوبر .2017
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ب-بيختص املجلس كذلك في حماية استقالل القا�ضي وفقا للمقتضيات املنصوص عليها في
املواد من  103إلى  107من نفس القانون التنظيمي؛
ج-ج كما يختص املجلس بوضع تقاريروإصدارتوصيات وآراء بشأن القضايا التي تهم القضاء
ومنظومة العدالة وفقا للمقتضيات املذكورة في املواد من  108إلى  112من القانون التنظيمي.
 -2رئاسة النيابة العامة  :التي أسند إليها الدستور سلطة تسيير قضاة النيابة العامة
واإلشراف على عملهم .فقد َّ
نص الفصل  110من الدستور أنه «يجب على قضاة النيابة العامة
تطبيق القانون .كما يتعين عليهم االلتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن «السلطة
التي يتبعون لها» .وهونفس املقت�ضى املضمن في املادة  43من القانون التنظيمي  106.13املتعلق
بالنظام األسا�سي للقضاة والتي ورد فيها « :تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل  110من
الدستور ،يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون ،كما يتعين عليهم االلتزام بالتعليمات
الكتابية القانونية الصادرة عن «السلطة التي يتبعون لها وفق الشروط والكيفيات املحددة
1
في القانون .»...
• فالدستور والقانون التنظيمي نصا على وجود «سلطة» رئاسية يتبع لها قضاة النيابة
العامة .ولئن كان الدستور لم يحدد هذه السلطة باالسم ،فإن القانون التنظيمي املتعلق باملجلس
األعلى للسلطة القضائية نص على كون هذه السلطة الرئاسية هي «الوكيل العام للملك لدى
محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة» .وقد وردت اإلشارة إلى هذه الصفة و التسمية في
موقعين ضمن هذا القانون :
في الفقرة األخيرة من املادة  66حيث نص القانون التنظيمي على ضرورة مراعاة املجلساألعلى للسلطة القضائية ملقتضيات الفقرة األخيرة من الفصل  116من الدستور عند تدبيره
(املجلس) للوضعية املهنية لقضاة النيابة العامة وذلك بمراعاة «تقاريرالتقييم املقدمة من قبل
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة»؛
والجدير بالذكر أنه قد ورد في الفقرة األخيرة من الفصل  116من الدستور مايلي « :يراعي
املجلس األعلى للسلطة القضائية ،في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة ،تقارير التقييم
املقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها ».
فالدستور نص على وجود «سلطة دستورية» يتبع لها قضاة النيابة العامة ،ولكنه لم يعينها
باالسم .وقد تولى القانون التنظيمي في املادة  66تحديد هذه السلطة كما رأينا؛
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 وردت اإلشارة إلى رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض للنيابة العامة كذلكضمن املادة  110من القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية ،حيث نصت هذه
املادة على كون املجلس يتلقى «تقارير حول وضعية القضاة ومنظومة العدالة ،والسيما تقارير
كل من :
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذالسياسة الجنائية وسيرالنيابة العامة »...
		ويستخلص من ذلك أن تدبير الوضعية املهنية لقضاة النيابة العامة هو اختصاص
حصري للمجلس األعلى للسلطة القضائية ،ولكن تسييرهم في عملهم واإلشراف على أدائهم
وتقييمه يعود «لسلطة» أخرى هي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا
للنيابة العامة.
ً
		وفضال عن ذلك فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته قاضيا بالنيابة
العامة (وال نقصد صفته كرئيس لها) يملك السلطات الرئاسية التي يملكها سائرأعضاء النيابة
العامة على مرؤوسيهم وذلك وفقا للمادتين  25و 43من النظام األسا�سي للقضاة (القانون
التنظيمي  .)106-13حيث ورد في املادة  25ما يلي « :يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة
ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين» .كما نصت
الفقرة األخيرة من املادة « : 43كما يلتزم قضاة النيابة العامة باالمتثال لألوامر واملالحظات
القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين».
وكما يالحظ فاألمر هنا يتعلق بالسلطة الرئاسية التسلسلية املخولة ألعضاء النيابة على
بعضهم بمن فيهم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته هذه وليس بصفته رئيسا
للنيابة العامة ،وهي السلطة املقررة بمقت�ضى قانون التنظيم القضائي للمملكة .حيث ورد في
الفصل  16من هذا القانون « : 1للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة على
أعضاء النيابة العامة باملحكمة وعلى مصالح كتابتها.
		يراقب أعوان كتابة الضبط املكلفين باملصلحة الجنائية أو املسندة إليهم مهام
حسابية.
		يمكنه أن يوجه مباشرة تعليمات ومالحظات إلى الوكالء العامين للملك لدى محاكم
االستئناف وإلى وكالء امللك لدى املحاكم االبتدائية » ...
 -1الظهيرالشريف بمثابة قانون رقم  1-74-338الصادربتاريخ  15يوليوز  1974كما تم تعديله وتغييره.
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		ولم يفت قانون التنظيم القضائي أن يشير إلى مراقبة الوكالء العامين للملك ألعضاء
النيابة العامة بدائرة محكمة االستئناف (الفصل  ،)18وسلطة وكالء امللك لدى املحاكم
االبتدائية والتجارية على نوابهم ( الفصل  20من نفس القانون).
 -3وزير العدل  :يتولى وزير العدل اإلشراف على التدبير والتسيير االداري للمحاكم.
وفي هذا الصدد نصت املادة  72من القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية
أن هذا األخير يراعي (عند تعيين املسؤولين القضائيين) كذلك التقارير التي يعدها الوزير
املكلف بالعدل حول مستوى أداء املسؤولين القضائيين بشأن اإلشراف على التدبيروالتسيير
2
اإلداري للمحاكم بما ال يتنافى واستقالل السلطة القضائية».
		ولهذه الغاية أحدثت املادة  54من نفس القانون التنظيمي هيئة مشتركة بين املجلس
األعلى للسلطة القضائية و الوزارة املكلفة بالعدل تتولى التنسيق في مجال اإلدارة القضائية،
يحدد تأليفها بقرارمشترك بين الرئيس املنتدب والوزيراملكلف بالعدل .كما يمكن لهذا األخيرأن
يحضر «اجتماعات املجلس لتقديم بيانات ومعلومات تتعلق باإلدارة القضائية أو أي موضوع
يتعلق بسيرمرفق العدالة ،بما ال يتنافى واستقالل السلطة القضائية ،وذلك بطلب من املجلس
أو الوزير».
		كما أن الوزارة املكلفة بالعدل مؤهلة بمقت�ضى «املادة  55من نفس القانون التخاد
التدابير الالزمة لتنفيذ مقررات املجلس األعلى للسلطة القضائية املتعلقة بالوضعيات اإلدارية
واملالية للقضاة بتعاون مع املصالح املختصة باملجلس»مما سيؤدي إلى استمرارالوزارة في صرف
أجور القضاة وفقا للقرارات الصادرة عن املجلس.
ثانيا  :استقالل النيابة العامة
• إن النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية – مستقلة عن السلطتين
التشريعية و التنفيذية (الفصل  107من الدستور)؛
		ولئن كان القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية نص في املادة  110على
أن التقرير الذي يرفعه رئيس النيابة العامة إلى املجلس األعلى للسلطة القضائية يتم «عرضه
ومناقشته أمام اللجنتين املكلفتين بالتشريع بمجل�سي البرملان» ،فإن املجلس الدستوري اعتبر
هذا املقت�ضى مطابقا للدستور مادامت «املادة  110املذكورة ،لم تشترط عرض الوكيل
العام للملك لدى محكمة النقض لتقاريره املتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة
العامة وال حضوره لدى مناقشتها أمام اللجنتين املكلفتين بالتشريع بمجل�سي البرملان».
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		وصرح املجلس (الدستوري) أن املادة  110ليس فيها ما يخالف الدستور «مع مراعاة
املالحظة املسجلة عليها» .وهو ما يفيد – بمفهوم املخالفة أن قيام رئيس النيابة العامة بتقديم
التقريرأو حضوره ملناقشته أمام لجنتي البرملان مخالف للدستور ألنه يمس باالستقاللية.
		ولم يفت املجلس الدستوري أن يؤكد (في نفس القرار 16-991 :الصادربتاريخ  15مارس
 2016املنشور بالجريدة الرسمية ل  31مارس  2016ص  ،)2879على حق البرملان في مناقشة
ً
تقرير رئيس النيابة العامة باعتباره تقريرا يهم الشأن العام القضائي؛ يسوغ للبرملان «تدارسه
واألخذ بما فيه من توصيات ،مع مراعاة مبدأ فصل السلطات واالحترام الواجب للسلطة
القضائية املستقلة».
		كما اعتبر قرار املجلس الدستوري أن املشرع «باعتباره املختص بوضع السياسة
الجنائية ،يحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة قصد تعديل املقتضيات املتعلقة بها
وتطويرها إذا اقت�ضى الحال».
ولكنه نبه إلى أن استقالل السلطة القضائية ال يسمح بمراقبة النيابة العامة من طرف
البرملان ،وأن تطبيق املبدأ الدستوري القا�ضي بربط املسؤولية باملحاسبة « ال يمكن أن يتم،
فيما يخص السلطة القضائية املستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ،بنفس الكيفية
وبذات األدوات التي يتم بها في مجاالت أخرى ،بالنظر لطبيعة السلطة القضائية واستقاللها
وآليات اشتغالها والسبل املقررة لتصحيح أخطائها»( ،وهو بذلك يعني أن مراقبة قرارات النيابة
العامة تتم من طرف القضاء الذي تخضع أحكامه لطرق الطعن املنصوص عليها في القانون).
ً
وأضاف قرار املجلس الدستوري أن رئيس النيابة العامة «يظل مسؤوال عن كيفية تنفيذه
ً
للسياسة الجنائية ،وذلك أساسا أمام السلطة التي عينته املتمثلة في رئيس املجلس األعلى
للسلطة القضائية (جاللة امللك) ،وكذا أمام املجلس الذي يتعين أن يقدم له تقاريردورية بشأن
تنفيذ السياسة الجنائية وسيرالنيابة العامة».
ثالثا  :أعضاء النيابة العامة
 -1اإلطارالقانوني
		• أعضاء النيابة العامة قضاة ينتسبون للسلك القضائي ،ولذلك فإن تدبير وضعيتهم
املهنية منذ التعيين إلى غاية اإلحالة على التقاعد يتم من طرف املجلس األعلى للسلطة القضائية.
وباإلضافة إلى مهامه العادية كعضوفي املجلسين ،فإن القانون التنظيمي أوكل إليه إمكانية
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توجيه الدعوة الجتماع املجلس األعلى للسلطة القضائية إذا تعذر حضور الرئيس املنتدب
أو عاقه عائق (الفقرة األخيرة من املادة  56من القانون التنظيمي للمجلس).
• كما أن الوكيل العام للملك يعتبر عضوا بقوة القانون في اللجنة الخاصة املنصوص
عليها في املادة  79من القانون التنظيمي املذكور التي يستشيرها الرئيس املنتدب بشأن طلبات
إلحاق القضاة أو وضعهم في حالة استيداع أو رهن اإلشارة.
		• يعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عضوا باملجلس األعلى للسلطة
القضائية بقوة القانون (الفصل  115من الدستور ،واملادة  6من القانون التنظيمي للمجلس
األعلى للسلطة القضائية.
		• كما أن املجلس يضم في تركيبته بعض قضاة النيابة العامة املنتخبين (حاليا أربعة
قضاة من بين عشرة قضاة منتخبين)؛
		 • ال يميزالدستور بين قضاة األحكام وقضاة النيابة العامة سوى في نقطتين:
 انتماء قضاة النيابة العامة إلى تسلسل إداري على رأسه سلطة رئاسية عليا (هي الوكيلالعام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة) .وهذا ما يجعل كل مرؤوس
خاضع لسلطة رئيسه األعلى وملزم بتنفيذ تعليماته التي يجب أن تكون قانونية .وفضال عن ذلك
فإن تعليمات رئيس النيابة العامة تكون كتابية (الفصل  110من الدستور واملواد  25و 43من
النظام األسا�سي للقضاة واملادة  2من القانون  33-17املتعلق برئاسة النيابة العامة ،والفصول
 16و 18و 20من قانون التنظيم القضائي للمملكة لسنة .1974
 عدم التوفر على حصانة النقل و العزل التي خص بها الدستور قضاة األحكام وحدهم(الفصل .)108
 -2معطيات إحصائية :
أ -توزيع قضاة النيابة العامة حسب املحاكم
ً
 يبلغ عدد قضاة النيابة العامة حاليا حوالي ألف قاضية وقا�ضي ( )977أي حوالي %25من مجموع قضاة اململكة ،من بينهم  159قاضية (بنسبة  %16من قضاة النيابة العامة).
ويتوزع قضاة النيابة العامة حاليا على الشكل التالي :
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 محكمة النقض  46 :قاضيا بنسبة %4.61؛ محاكم االستئناف العادية  257 :قاضيا بنسبة %25.77؛ محاكم االستئناف التجارية  6 :قضاة بنسبة %0.60؛ املحاكم االبتدائية العادية ومراكز القضاة املقيمين  671 :قاض بنسبة %67.30؛ املحاكم التجارية  17 :قاضيا بنسبة .%1.70وتجدر اإلشارة إلى أنه من بين هؤالء القضاة يوجد  26قاضيا يمارسون مهامهم خارج
املحاكم في إطاراإللحاق بجهات إدارية على الخصوص.
ب -توزيع قضاة النيابة العامة حسب السن :
• باالطالع على أعمارقضاة النيابة العامة يالحظ أن :
 حوالي  %14منهم يزيد سنهم عن  60سنة؛ حوالي  %28منهم يتراوح سنهم بين 50و 60سنة؛ حوالي  %25منهم يتراوح سنهم بين  40و 50سنة؛ حوالي  %27منهم يتراوح سنهم بين  30و 40سنة؛ حوالي  %5يقل سنهم عن  30سنة.• ويالحظ من هذا الجدول البياني أن % 57من قضاة النيابة العامة يقل سنهم عن 50
سنة ،وأن  %32على األقل (الثلث) يقل سنهم عن  40سنة.
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ج -توزيع قضاة النيابة العامة تبعا للدرجات اإلدارية :
وأما بالنسبة لتصنيف قضاة النيابة العامة حسب الدرجات :
 خارج الدرجة  :قاض واحد؛ الدرجة االستثنائية  341 :قاضيا ()%34.20؛ الدرجة األولى  157 :قاضيا ()%15.74؛ الدرجة الثانية  91 :قاض ()%9.12؛ الدرجة الثالثة  407 :قاضيا (.)%40.82د -توزيع قضاة النيابة العامة تبعا للمؤهل العلمي :
 35قاضيا من قضاة النيابة العامة حاصل على الدكتوراه أو ما يعادلها؛ 271قاضيا حاصل على شهادة املاسترأو ما يعادلها.الباقي حاصلون على األقل على شهادة اإلجازة في الحقوق أو ما يعادلها.
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النيابة العامة
في الفقه القانوني

خصائص النيابة العامة في الفقه القانوني.
النيابة العامة ،مؤسسة تمثل مجموع املواطنين في الدفاع عن املصالح العامة للمجتمع في
احترام للقوانين وحرص على صيانة الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
تتميز النيابة العامة (وهي سلطة دستورية في املغرب) ببعض الخاصيات يعترف لها بها
الفقه القانوني املقارن .بعضها أكدته القوانين ،والبعض اآلخررسخته األعراف القضائية ومازال
ً
الفقه متمسكا به حتى أضحى مبادئ ال يجادل فيها.
ومن هذه الخاصيات يمكن أن نذكر :
 انتماء أعضاء النيابة العامة إلى سلطة رئاسية تسلسلية تنتهي برئيس أعلى ،ولو كانواقضاة؛
 وحدة النيابة العامة باعتبارها جهازا ينوب أعضاؤه بعضهم عن بعض ،ويلزم قرارأحدهم املؤسسة كاملة؛
 عدم قابلية أعضاء النيابة العامة للتجريح الذي يطبق على قضاة األحكام ضماناً
لحيادهم وعدم انحيازهم ألحد الخصوم ،باعتبارها خصما شريفا ال يجوز التجريح فيه؛
 انعدام مسؤولية أعضائها عن ممارستهم ملهامهم ضمانا لحرية تحركهم خدمة للمصالحالعامة للجماعة :
أوال  :السلطة الرئاسية التسلسلية على النيابة العامة L’Hiérarchie:
يعنى هذا املبدأ ،الذي تقره أغلب القوانين ،ومن بينها القانون املغربي ،على وجود تراتبية
للنيابة العامة داخل كل محكمة وعلى الصعيد الوطني ،حيث يتوفر الرئيس على سلطة على
مرؤوسه .فوكيل امللك في املحكمة االبتدائية لديه سلطة على نوابه ،والوكيل العام للملك لدى
محكمة االستئناف له سلطة على نوابه وعلى وكالء امللك ونوابهم ،والوكيل العام للملك لدى
محكمة النقض لديه سلطة على املحامين العامين لدى محكمة النقض وعلى باقي أعضاء النيابة
العامة بمحاكم اململكة ( املادة  25من النظام األسا�سي للقضاة والفصل  16من قانون التنظيم
القضائي) .بحيث يوجد ترتيب هرمي على رأسه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته
رئيس النيابة العامة( .املادة  25من النظام األسا�سي للقضاة والفصل  16من قانون التنظيم
القضائي.
ومبدأ السلطة الرئاسية التسلسلية على أعضاء النيابة العامة هومبدأ دستوري في املغرب
بمقت�ضى الفصلين  110و 116من الدستور.
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ثانيا  :وحدة النيابة العامة L’Indivisibilité :
تعني وحدة النيابة العامة أن كل واحد من أعضائها يمثل النيابة العامة داخل املحكمة،
ولذلك فإن القرار الذي يتخذه املرؤوس يلزم رئيسه وسائر زمالئه لدى نفس املحكمة ،بل يلزم
النيابة العامة بكاملها .1وباإلضافة إلى ذلك فإن أعضاء النيابة العامة ينوب بعضهم على
البعض دون أن يؤدي ذلك إلى مراجعة اإلجراءات أو إعادتها كما هو الشأن بالنسبة لقضاة
األحكام الذين يتعين أن يحضروا القضية من بدايتها إلى نهايتها وإال تعين على القا�ضي الذي
ينوب عن قاض آخرأن يعيد اإلجراءات من بدايتها .وهذا املبدأ معمول به في املغرب كما يستفاد
من املادتين  39و 48من قانون املسطرة الجنائية اللتين تنصان على أن تمثيل النيابة العامة
أمام املحاكم االبتدائية وأمام محاكم االستئناف على التوالي – من طرف وكيل امللك أو الوكيل
العام للملك ونوابهما ،بحيث إن النائب يمثل النيابة العامة على قدم املساواة مع وكيل امللك
أو الوكيل العام للملك ،وتلزم قراراته النيابة العامة .دون أن يؤثر هذا األمر على العالقة بين
الرئيس واملرؤوس التي قد تؤدي إلى مؤاخذات قانونية للمرؤوس الذي ال يتقيد بتعليمات رئيسه
املعطاة وفقا للقانون ،ولكن ذلك ال يمس بشرعية القرار الذي اتخذه املرؤوس باسم النيابة
العامة.
ثالثا  :عدم قابلية النيابة العامة للتجريح L’Irrécusabilité :
خالفا لقضاة األحكام الذين يمكن تجريحهم ومخاصمتهم بسبب وجود عداوة أو صداقة
مع أحد األطراف (املواد من  273إلى  285من قانون املسطرة الجنائية) فإن قضاة النيابة العامة
ال يمكن تجريحهم في القضايا الجنائية (املادة  274ق.م.ج) ،كما ال يمكن تجريحهم في القضايا
املدنية التي تكون فيها النيابة العامة طرفا أصليا (الفصل  299قانون املسطرة املدنية) .ويمكن
تجريحهم في القضايا املدنية التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما.
وهذه القاعدة (عدم القابلية للتجريح) تأتي في اتساق مع القاعدة السابقة التي تنص على
وحدة النيابة العامة وعدم قابليتها للتجزئة ،مما يفيد أن تجريح عضو من أعضاء النيابة العامة
هو بمثابة تجريح للنيابة العامة بكاملها ومن ورائها املجتمع الذي تمثله هذه املؤسسة.2
1- Brigitte ANGIBAUD - le parquet, Que sais- je ?. 1er édition 1999 page 33 et 34 : «L’indivisibilité du
ministère public emporte plusieurs implications lourdes de conséquences :
- Tout d’abord toute décision d’un magistrat du parquet engage le parquet tout entier ...
- Ensuite l’indivisibilité permet-elle aux magistrats du parquet de se remplacer à tout moment ...».
 -2املرجع السابق ،الصفحة .35
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كما أن هذه القاعدة تعكس كون النيابة العامة هي خصم للمتهم في الدعوى الجنائية أو
الدعوى املدنية التي يكون تدخل النيابة العامة فيها بصفتها طرفا أصليا ،وليس من املناسب
تجريح الخصم ألن موقفه كخصم يعطيه الحق في مخاصمة املتهم واتهامه والترافع ضده.
رابعا  :عدم القابلية لعزله عن األعمال الوظيفية L’Irresponsabilité :
يقر الفقه بعدم مسؤولية النيابة العامة عن قراراتها ،ورغم أن هذا املبدأ غير مقرر
بمقت�ضى القانون ،فإن الفقه واالجتهاد القضائي ثابت عليه .1واالقرار بهذا املبدأ ال يعني أن
أعضاء النيابة العامة مسموح لهم باتخاذ قرارات تحكمية ،وإنما يفيد فقط أنهم ال يساءلون
عن قراراتهم باملتابعة أو االعتقال مثال إذا قضت املحكمة بعد ذلك بالبراءة أو اإلفراج .وهذه
القاعدة يستفيد منها كذلك قضاة األحكام حينما تنقض املحاكم األعلى قراراتهم .والغاية منها
توفيرالحماية للقضاة ملمارسة الدعاوى ومباشرة اإلجراءات القضائية بارتياح واطمئنان من كل
مساءلة قد تؤدي إلى اإلضرار بسير العدالة .ولذلك فإن معايير إحالة القضايا من طرف النيابة
العامة إلى املحاكمة ال تستند إلى توفرإثبات لإلدانة ،وإنما تتم فقط بسبب وجود قرائن يعتبرها
قا�ضي النيابة العامة كافية للمتابعة.2
غير أن إقرار الفقه والقضاء بعدم مسؤولية النيابة العامة عن قراراتها ال يعني انعدام
املسؤولية باملرة ،وإنما يؤدي إلى نتائج أخرى من بينها :
مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها املقررة بمقت�ضى الفصل  79من قانون االلتزاماتً
والعقود ،وذلك فضال عما قرره الفصل  122من الدستور في حق كل من يتضرر من خطأ
قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة؛
مسؤولية القا�ضي عن األضرار الناتجة عن تدليسه أو ارتكابه خطأ جسيما في الحاالتالتي ال تجوز فيها مخاصمته .وحاالت مخاصمة القضاة محددة في الفصلين  391و 392من
قانون املسطرة املدنية( .الفصالن  80و 81من قانون االلتزامات والعقود)؛
مسؤولية قا�ضي النيابة العامة عن األفعال الجرمية التي يرتكبها؛املسؤولية التأديبية املقررة بمقت�ضى النظام األسا�سي للقضاة (املواد  96وما يليها). -1بريجيت آنجيبو  -املرجع السابق ،ص.36 : .
 -2هكذا مثال تستند النيابة العامة ملتابعتها لشخص من أجل سرقة سيارة على مجرد قرائن تجعل االشتباه في ارتكابه
للسرقة قائما .في حين أن قا�ضي الحكم ملزم بالتأكد من وقوع السرقة املعينة في التاريخ املحدد وأن املتهم هو من نفذها
أو شارك في تنفيذها.
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التطور التاريخي
لمؤسسة النيابة العامة

النيابة العامة بالمغرب  :نبذة تاريخية
تعريف النيابة العامة :
«النيابة العامة» هي ترجمة من اللغة الفرنسة ملصطلح « »Ministère publicالذي استمد
بدوره من اللغة اليونانية « 1»Diakoniaالتي تعني الخدمة ،أوقضاء حاجات الغير .وفي الالتينية
تعني كلمة « »ministerالخادم الذي يساعد وينفع أو ينفذ.
وأما املصطلح القانوني «النيابة العامة»  ،Ministère publicفيعني مجموع القضاة
املكلفين في محكمة من املحاكم ،بالدفاع عن مصالح الجماعة .2وبذلك فهم ينوبون عن مجموعة
املواطنين في حماية األمن والنظام العام والدفاع عن املصالح العامة التي تعتبرها الجماعة ملكا
مشتركا للمواطنين ،وهم كذلك يمثلون مجموع املواطنين في التقا�ضي وممارسة الدعاوى أمام
املحاكم.
تسمى «النيابة العامة» في النظام الفرن�سي كذلك « .3»PARQUETوال تعني هذه الكلمة
في اللغة الفرنسية سوى مجموعة ألواح خشبية تستعمل لتبليط أرضية املحالت ،والتي قد
تأخذ في بعض الحاالت صفة منصة خشبية .وأما إطالق هذا االسم « »PARQUETعلى النيابة
العامة فيعود لبداياتها التاريخية حيث كان «رجال امللك» (وهذا هواالسم الذي عرف به أعضاء
النيابة العامة عند ظهور املؤسسة) ،يقفون على بالط خشبي في جانب معين من قاعات املحاكم،
فاستمدت املؤسسة تسميتها من هذه املنصة الخشبية التي كان صوت رجالها يصدح من فوقها
ً
دفاعا عن الحق والقانون.
ويطلق على قضاة النيابة العامة كذلك تسمية «القضاء الواقف» «Magistrature
ً
 »deboutتمييزا لهم عن قضاء الحكم الذي يسمى «القضاء الجالس» .وجاءت التسمية من
التقاليد القضائية حيث اعتاد قضاة النيابة العامة أن يأخذوا الكلمة في جلسات املحكمة وهم
ً
وقوف خالفا لقضاة األحكام الذين يتحدثون وهم جالسين.

1- Le Mot grec « diakonia » signifie service ou ministère, de ceux qui répondent aux besoins
des autres.
En latin le mot « ministre » c’est: Serviteur, qui aide, qui sert, qui exécute.
2- Défendre les intérêts, de la collectivité nationale.
3- Parquet : « assemblage de lames de bois formant un revêtement de sol».
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ومهما تعددت أسماؤهم أوصفاتهم فإن أعضاء النيابة العامة ينتمون إلى جهازقضائي 1مهمته
الدفاع عن املجتمع والقانون ،وهم بذلك ينوبون عن كافة السكان في مجموعة من املجموعات
ً
في ممارسة حق التقا�ضي في القضايا الزجرية أساسا ،وفي بعض القضايا املدنية أو األسرية
أو التجارية التي يعتبرها القانون ذات صلة باألمن والنظام العام.2
األصل التاريخي للنيابة العامة :
تفيد الدراسات التاريخية أن امللك الفرن�سي – في القرون الوسطى -كان يمثل أمام املحاكم
للدفاع عن مصالحه ومصالح التاج ،شأنه شأن كل املتقاضين ،من طرف محامين أو وكالء .كما
أن وكالء امللك كانوا يهتمون بالنزاعات الضريبية .وكان هؤالء الوكالء واملحامين يمثلون كذلك
سائراملتقاضين أمام القضاء.
ومنذ بداية القرن الرابع عشر ،3أصبح وكالء ومحامو امللك قضاة يتعين عليهم أداء اليمين
والتفرغ للدفاع عن املصالح امللكية.4
تاريخ النيابة العامة باملغرب :
أما بالنسبة للمغرب فإن التطور التاريخي للنيابة العامة َّ
مر عبر ثالثة مراحل  :مرحلة
ما قبل الحماية ومرحلة الحماية ومرحلة ما بعد االستقالل.
 -1في بعض األنظمة القضائية يمارس مهام النيابة العامة موظفون وليس قضاة ،وهم بذلك ال يعتبرون جزء من هيئة
املحكمة ،ولكنهم مجرد خصوم يطبق عليهم مبدأ «تساوي األسلحة» مع باقي الخصوم في الدعوى القضائية .وينتشر
ً
هذا األسلوب في الدول ذات التقاليد القضائية األنجلوساكسونية ،خالفا لألنظمة القضائية الالتينوجرمانية التي يعتبر
ً
ممثلوا النيابة العامة فيها قضاة ويشكلون ً
جزءا من هيئة املحكمة .وفي هذه األنظمة يعتبرقا�ضي النيابة العامة خصما
ً
شريفا وليس مجرد خصم عادي ،ولذلك فإن قاعدة تساوي األسلحة تطبق عليه فيما يتعلق بالشروط املوضوعية
للمحاكمة وليس في الشكل حيث إنه يقتعد املنصة إلى جانب القضاة ،وال يمكن لهؤالء توجيه مالحظات إليه ويعتبر
ً
حضوره إلزاميا في جلسات املحاكم الزجرية تحت طائلة البطالن ،ويذكراسمه ضمن الئحة هيئة املحكمة التي أصدرت
الحكم ولكنه ال يتناول الكلمة إال بإذن الرئيس وال يتمتع في ممارسة مهامه خالل ممارسة الدعوى بأي ميزة عن باقي
أطراف الدعوى (املتهم أو الطرف املدني) وبذلك فإن جوهر مبدأ تساوي األسلحة ” ”L’égalité des Armesمضمون في
األنظمة الالتينوجرمانية كذلك في الجانب املوضوعي للمحاكم.
 -2للنظام العام عدة تجليات قد تكون أمنية صرفة أو أخالقية أو صحية تمس مصالح الجماعة التي تعتبر التعدي عليها
ً
تعديا على حقوق مجموعة الساكنة.
 -3يرجع الباحثون ذلك إلى قرار من امللك فيليب الخامس .وقد تم العثور على وثيقة تم ترجيح صدورها عن هذا امللك
وجهها لوكالئه من أجل تمثيله أمام املحاكم الفرنسية فيما يتعلق بممتلكاته وأمواله.
 -4بريجيت أنجيبو -le parquet -املرجع السابق ص.10 - 9 :
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املرحلة األولى  :مرحلة الحماية
لم يعرف نظام النيابة العامة باملغرب كمؤسسة قائمة الذات إال عندما احتك بأوروبا
عن طريق فرض الحماية على املغرب ،فهذا النظام يعد من ضمن التراث القانوني الذي جلبته
الحماية الفرنسية ابتداء من معاهدة فاس املبرمة في  30مارس  .1912ذلك أن القضاء اإلسالمي
ظل يجهل هذه املؤسسة إلى أن دخلت أول مرة إلى املغرب بمقت�ضى ظهير  12غشت  1913املتعلق
بالتنظيم القضائي ملنطقة الحماية الفرنسية باملغرب.
أحدث هذا الظهيرثالثة أنواع من املحاكم هي :محاكم الصلح واملحاكم االبتدائية ومجلس
ً ً
االستئناف .وقد احتلت النيابة العامة موقعا هاما في هذه املحاكم :
النيابة العامة لدى محاكم الصلح :
اختصت هذه املحاكم في بعض القضايا البسيطة .وتولى النيابة العامة فيها حاكم معاون
(الفصل  18من الظهير) .وقد تم تعديل النص سنة ( 1923الجريدة الرسمية عدد  509السنة
العاشرة) حيث أصبح يمثل النيابة العامة أمام محاكم الصلح نائب قا�ضي الصلح ،وفي حالة
تعذرذلك يمثلها أحد ضباط البوليس العدلي يعينه وكيل الدولة العام .ثم عدل هذا النص سنة
( 1952الجريدة الرسمية عدد  2109بتاريخ  27مارس  ،)1953الذي أسند مهمة تمثيل النيابة
العامة إلى «ضباط النيابة العامة» الذين يمارسون مهامهم تحت مراقبة وسلطة وكيل الدولة
مندوب الحكومة وخلفائه (نوابه)؛
النيابة العامة لدى املحاكم االبتدائية :
أسند لهذه املحاكم االختصاص العام في القضايا التي لم تسند ملحاكم الصلح .وتمثل
النيابة العامة أمام هذه املحاكم من طرف «وكيل الدولة» (الفصل  .)17والذي أضيف إلى
تسميته لقب «مندوب الحكومة» بمقت�ضى تعديل نشر بالجريدة الرسمية عدد  1546بتاريخ
 12يونيه  .1942واستمرالتناوب في إطالق تسمية «وكيل الدولة» أو «مندوب الحكومة» السمة
الغالبة على التعديالت التي مست الظهيربين  1944و .1952
النيابة العامة لدى مجلس االستئناف :
كانت محكمة االستئناف واحدة بمدينة الرباط يشمل اختصاصها سائر التراب الوطني
(منطقة الحماية الفرنسية) .1وكانت النيابة العامة ممثلة لديها من طرف «وكيل الدولة العام»
(الفصل  16من ظهير التنظيم القضائي لسنة  .)1913وبناء على تعديالت الحقة للقانون أحدثت
 - 1وأما الطعن بالنقض فكان يمارس أمام محكمة النقض الفرنسية.
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تسميات جديدة في صفوف أعضاء النيابة العامة لدى مجلس االستئناف مثل «قائم مقام وكيل
الدولة العام» و«محامي دعاوى عام» و«محامون عامون» باعتبارهم مساعدين لوكيل الدولة
العام ،والذين كان عددهم يحدد بمقت�ضى القانون.
كما عرفت أصناف املحاكم التي أحدثت خالل فترة الحماية نظام النيابة العامة ،ومن
بينها «محاكم العرف» 1و«محاكم املفوضين» (التي حلت محل محاكم العرف سنة ،)1956
وكذلك «محاكم السدد» التي عوضت محاكم املفوضين سنة ( 1958في بداية االستقالل).
ً
وأيضا «محاكم الباشوات والقواد» ،2باإلضافة إلى املحكمة العليا الشريفة 3وكذلك القضاء
الدولي بطنجة.4
وباملقابل فإن املحاكم الشرعية واملحاكم اإلسرائيلية (العبرية) لم تعرف تمثيال للنيابة
العامة.
املرحلة الثانية  :مرحلة بداية االستقالل
بحصول املغرب على استقالله ،بادر إلى وضع قانون املسطرة الجنائية املغربي بتاريخ 10
فبراير  ،1959الذي تم اقتباسه من قانون املسطرة الجنائية الفرن�سي لسنة  – 1958مع بعض
ً
االختالفات الطفيفة ،-مقتبسا بالتالي مهام النيابة العامة كما هي في القانون الفرن�سي ،والذي
ً ً
اعتبر مكسبا مهما في الحقل القانوني املغربي .عرف هذا القانون بعد ذلك جملة من التعديالت
كان أهمها في هذه املرحلة قانون املغربة والتوحيد الصادرسنة .1965
اتسمت هذه املرحلة بسعي املغرب إلى بلورة سيادة قضائه الوطني .ولذلك صدر ظهير
شريف بشأن تنظيم املحاكم العادية في  18ماي  1956أحدث محاكم عادية ومحاكم إقليمية
ومحكمة عليا .وقد أسند الفصل  15منه مهمة تمثيل النيابة العامة «ملندوبين مخزنيين».
وقد تم تعديل هذا القانون سنة  1965إلتمام الجزء الناقص من السيادة القضائية حيث
نص قانون املغربة والتوحيد على ثالث مقتضيات أساسية في هذا االتجاه :
 -1ظهير  1930أو ما يسمى بالظهيرالبربري (جريدة رسمية  6 – 919يونيه .)1930
 -2الجريدة الرسمية عدد  279بتاريخ  2شتنبر .1918
 -3ظهيرشريف  23غشت .1918
 -4كان القضاء الدولي بطنجة يشتمل على محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية مدنية ومحكمة جنائية ومحكمة صلح
تتكون من قضاة من جنسيات مختلفة (فرنسا ،بريطانيا ،أمريكا ،إيطاليا ،هولندا ،البرتغال ،املغرب والسويد وإسبانيا)
ومثل االدعاء العام فيها وكيالن عامان أحدهما إسباني واآلخرفرن�سي.
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 .1توحيد القضاء الذي ظل في بداية االستقالل يعرف محاكم شرعية ومحاكم عادية.
فأصبحت املحاكم املغربية هي :املجلس األعلى واملحاكم االستئنافية واملحاكم اإلقليمية ثم
محاكم السدد؛
 .2مغربة القضاء ،حيث تم منع إصدار األحكام من طرف قضاة غير مغاربة .وقد كان
املغرب املستقل قد عقد اتفاقيات مع فرنسا وإسبانيا الستمرار عمل قضاة يحملون جنسيتي
هذين البلدين في قضائه؛
 .3فرض الترافع وتحرير األحكام باللغة العربية ،حيث إن القضاة األجانب واملغاربة كانوا
قبل ذلك يحررون أحكامهم باللغة الفرنسية (في منطقة الحماية الفرنسية السابقة).
وقد تم تمثيل النيابة العامة أمام هذه املحاكم من طرف وكالء الدولة والوكالء العامين
للدولة.
وتتجلى األهمية التي أولتها الدولة املغربية املستقلة للنيابة العامة في الكلمة التي ألقاها
جاللة امللك املغفور له محمد الخامس بمناسبة توزيع الظهائر الشريفة على وكالء الدولة
املعينين بتاريخ  20يونيه  1956والتي جاء في بعض فقراتها» :معشر وكالء الدولة لدى املحاكم
االقليمية :
كلكم على علم بأن أول ما أوليناه أكيد اهتمامنا في مستهل العهد الجديد هو تحقيق
ومن البديهي أن من أبرز مظاهر السيادة أن يصبح
السيادة املغربية في جميع مظاهرها.
ً
َ َ َْ
القضاء بأيد مغربية وكان في مقدمة ما هدفنا إليه تنظيم القضاء تنظيما يلبسه حلة مغربية
خالصة ويجعله في جميع فروعه يتالءم ومقت�ضى تطور البالد وازدهارها .وكان من جملة
ما أقررناه ضمن هذا التنظيم الجديد وظيف وكيل الدولة لدى املحاكم الذي هو من
مستحدثات الوضع القديم ،وأنتم تعلمون أن محتل هذا الوظيف الذي لم ُيسمح للمغربي
بتبوئه كان فيما سلف يتعدى نطاق مأموريته مما يخل باستقالل القضاء ،إن إقراروظيف
وكيل الدولة ضرورة ال مندوحة عنها ،ومن الضروري أن يصبح وكالء الدولة بحكم الوضع
ً
الجديد  ....وعليكم أن تحرصوا على أن يكون القضاء مطهرا من جميع األدران موفور
الكرامة.« ...
املرحلة الثالثة  :اإلصالح القضائي لسنة 1974

ً
عرفت سنة  1974إجراء إصالح قضائي هام .ثم تلته الحقا عدة إصالحات جزئية.
ً
ً
ووفقا لهذا اإلصالح  -الذي اعتبرمنطلقا للمرحلة الحالية جراء التعديالت القانونية الكثيرة
التي لحقته -فإن التنظيم القضائي املغربي حافظ على وحدته في قمة الهرم متمثلة في املجلس
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األعلى التي غيردستور  2011تسميتها إلى «محكمة النقض» ،ولكنه انقسم إلى ثالثة أقطاب على
ً
مستوى محاكم االستئناف ومحاكم أول درجة تبعا الختصاص موضوعي يهم املحاكم العادية
من جهة واملحاكم اإلدارية من جهة ثانية واملحاكم التجارية من جهة ثالثة.1
ومثلت النيابة العامة أمام هذه املحاكم على الشكل التالي :
-محكمة النقض  :الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يساعده محام عام أولومحامون عامون؛
-محاكم االستئناف العادية والتجارية  :وكالء عامين للملك لدى كل محكمة من هذهاملحاكم يساعدهم نواب للوكيل العام للملك؛
-املحاكم االبتدائية واملحاكم التجارية  :وكالء للملك ،يساعدهم نواب أولون ونوابلوكيل امللك؛
وأما املحاكم اإلدارية فال توجد بها نيابة عامة ،وإنما يقوم أحد قضاتها بمهمة «املفوض
امللكي للدفاع عن الحق والقانون» .وبذلك فهي ال تعرف نظام النيابة العامة.
املرحلة الرابعة  :استقالل السلطة القضائية
رغم أن هذه املرحلة قد أسس لها دستور فاتح يوليوز  ،2011فإن تنزيلها على أرض الواقع
لم يتم إال في سنة  2017نتيجة لصدور القانونين التنظيميين للمجلس األعلى للسلطة القضائية،
والنظام األسا�سي للقضاة.
ً
ورغم أن التنظيم القضائي خالل هذه املرحلة لم يعرف تغييرا لحد اآلن على صعيد هيكلة
املحاكم وتراتبيتها (محكمة النقض ومحاكم االستئناف ومحاكم أول درجة) ،فإن هذه املرحلة
تعتبر «ثورة قضائية حقيقية» ،ألنها أحدثت سلطة دستورية قضائية جديدة باململكة ألول
مرة ،حيث أسند تدبيرالوضعية املهنية للقضاة إلى مجلس أعلى للسلطة القضائية يرأسه جاللة
امللك ،وال يوجد به ممثل للسلطة التنفيذية أو التشريعية .ويتولى الرئيس األول ملحكمة النقض
مهام الرئيس املنتدب للمجلس.
وأما رئاسة النيابة العامة ،فقد انتقلت من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى
ً
محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.2
 -1تم إحداث املحاكم اإلدارية سنة  ،1993ومحاكم االستئناف اإلدارية سنة  2006كما تم إحداث املحاكم التجارية
ومحاكم االستئناف التجارية سنة  .1997وقبل ذلك كانت املحاكم العادية تضم غرفا تبت في هذا النوع من القضايا.
 -2االنتقال الفعلي للسلطات مقرر ليوم  7أكتوبر  2017بمقت�ضى القانون التنظيمي املتعلق باملجلس األعلى للسلطة
القضائية.
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بعض النصوص القانونية
المنظمة للنيابة العامة

 -1الدستور
الفصل 110
ال يلزم قضاة األحكام إال بتطبيق القانون .وال تصدر أحكام القضاء إال على أساس
التطبيق العادل للقانون.
يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون .كما يتعين عليهم االلتزام بالتعليمات
الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.
الفصل 116
يعقد املجلس األعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على األقل.
يتوفراملجلس األعلى للسلطة القضائية على االستقالل اإلداري واملالي.
الخبرة.

يساعد املجلس األعلى للسلطة القضائية ،في املادة التأديبية ،قضاة مفتشون من ذوي

يحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسيراملجلس األعلى للسلطة القضائية ،واملعايير
املتعلقة بتدبيرالوضعية املهنية للقضاة ،ومسطرة التأديب.
يراعي املجلس األعلى للسلطة القضائية ،في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة،
تقاريرالتقييم املقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها.
الفصل 128
تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق ،في كل ما يتعلق
باألبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبيها وإلثبات الحقيقة.
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 -2القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس األعلى للسلطة القضائية
القسم الرابع
اختصاصات املجلس
الباب األول
تدبيرالوضعية املهنية للقضاة واملعاييراملتعلقة بها
املادة 66
يراعي املجلس عند تدبيرالوضعية املهنية للقضاة املعاييرالعامة التالية :
 املواصفات املحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة واملسؤولينالقضائيين ،التي يعدها املجلس؛
 القدرات واملؤهالت املهنية للقا�ضي؛ السلوك املنهي وااللتزام بالقيم القضائية؛ الكفاءة العلمية والفكرية للقا�ضي؛ التكوين التخص�صي للقا�ضي؛ املشاركة الفعلية في دورات وبرامج التكوين املستمر؛ االستقرارالعائلي للقا�ضي وظروفه االجتماعية؛ الحالة الصحية.يراعي املجلس كذلك تقارير تقييم األداء وتقارير املفتشية العامة للشؤون القضائية
وتقاريراملسؤولين القضائيين.
عالوة على ذلك ،وتطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من الفصل  116من الدستور ،يراعي
املجلس بالنسبة لقضاة النيابة العامة ،تقاريرالتقييم املقدمة من قبل الوكيل العام للملك
لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
الباب الثالث
وضع التقاريروإصدارالتوصيات واآلراء
املادة 110
يتلقى املجلس تقاريرحول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ،وال سيما تقاريركل من :
 -الرئيس األول ملحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ،كل في مجال اختصاصاته؛
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 الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذالسياسة الجنائية وسير النيابة العامة ،قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين
املكلفتين بالتشريع بمجل�سي البرملان؛
 الوزير املكلف بالعدل حول سير وأداء اإلدارة القضائية ،وحصيلة منجزاتها وبرامجعملها ،وكذا وضعيات املهن القضائية؛
 املفتشية العامة للشؤون القضائية؛ مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة املنصوص عليها فيالدستور؛
 الجمعيات املهنية للقضاة؛ جمعيات املجتمع املدني واملنظمات غير الحكومية املهتمة بقضايا العدالة واملؤسسةبكيفية قانونية منذ ثالث ( )3سنوات على األقل.
 -3القانون التنظيمي المتعلق بالنظام األساسي للقضاة
املادة 25
يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقض ورؤسائهم التسلسليين.
املادة 43
تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل  110من الدستور ،يجب على قضاة النيابة
العامة تطبيق القانون ،كما يتعين عليهم االلتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة
عن السلطة التي يتبعون لها وفق الشروط والكيفيات املحددة في القانون.
كما يلتزم قضاة النيابة العامة باالمتثال لألوامر واملالحظات القانونية الصادرة عن
رؤسائهم التسلسليين.
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 -4القانون رقم  33.17المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكوميةالمكلفة
بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة
العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة
أحكام عامة
املادة األولى
تطبيقا ملقتضيات املادة  25من القانون التنظيمي رقم  106.13املتعلق بالنظام األسا�سي
للقضاة يمارس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،بصفته رئيسا للنيابة العامة ،سلطته
على قضاة النيابة العامة التابعين له بمختلف محاكم اململكة.
وفي هذا اإلطار يمارس قضاة النيابة العامة مهامهم واختصاصاتهم املنصوص عليها في
التشريعات الجاري بها العمل تحت سلطة وإشراف ومراقبة رئيس النيابة العامة ورؤسائهم
التسلسليين.
اختصاصات رئاسة النيابة العامة
املادة 2
يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،بصفته رئيسا للنيابة العامة ،محل
وزيرالعدل في ممارسة االختصاصات املوكولة لهذا األخيراملتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة
العامة وعلى قضاتها ،بما في ذلك إصدار األوامر والتعليمات الكتابية القانونية املوجهة إليهم
طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وعالوة على االختصاصات املوكولة إليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل،
يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،بصفته رئيسا للنيابة العامة ،محل وزيرالعدل
في :
اإلشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صالحياتها املرتبطة بممارسةالدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات
الجاري بها العمل؛
السهرعلى حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها؛ممارسة الطعون املتعلقة بالدعاوى املشارإليها في البند الثاني أعاله؛-تتبع القضايا املعروضة على املحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها.

62

املادة 3
تطبيقا ملقتضيات املادة  80من القانون التنظيمي رقم  100.13املتعلق باملجلس األعلى
للسلطة القضائية ،يعين أو يقترح قضاة النيابة العامة ،حسب الحالة ،من قبل املجلس األعلى
للسلطة القضائية املدعوون لرئاسة هيئة أو لجنة أو لشغل منصب عضو بها ،أو للقيام بأي
مهمة مؤقتة أو دائمة لديها ،وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بعد
استشارة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
تنظيم رئاسة النيابة العامة
املادة 4
تتوفر رئاسة النيابة العامة على بنيات إدارية ومالية وتقنية ،ملساعدة الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض على القيام بمهامه ،تحدد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها وكيفيات
سيرها بموجب قراريعده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ويعرضه على تأشيرة السلطة
الحكومية املكلفة باملالية.
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،بصفته رئيسا للنيابة العامة ،توظيف
أطر إدارية وتقنية وفق الشروط والكيفيات املحددة بموجب النظام األسا�سي املطبق على
موظفي املجلس األعلى للسلطة القضائية املشارإليه في املادة  50من القانون التنظيمي السالف
الذكر رقم  100.13املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية ،وتسري عليهم أحكام النظام
األسا�سي املذكور.
تتوفررئاسة النيابة العامة على موارد بشرية مؤهلة تتكون من قضاة وموظفين ،يلحقون
لديها أو يوضعون رهن إشارتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وعالوة على ذلك ،يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،بصفته رئيسا للنيابة
العامة ،أن يستعين كلما اقتضت حاجة املصلحة ذلك ،بخبراء ومستشارين خارجيين يتولى
التعاقد معهم للقيام بمهام محددة وملدة معينة.
املادة 5
تسجل االعتمادات املرصودة لرئاسة النيابة العامة في امليزانية العامة للدولة.
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة هو اآلمر بصرف
االعتمادات ،وله أن يفوض ذلك وفق األشكال والشروط املنصوص عليها في القوانين واألنظمة
الجاري بها العمل.
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املادة 6
تضع الدولة رهن إشارة رئاسة النيابة العامة العقارات واملنقوالت الالزمة التي تمكنها من
القيام بمهامها.
املادة 7
يلحق برئاسة النيابة العامة ،محاسب عمومي يعين بقرار للسلطة الحكومية املكلفة
باملالية ،يتولى القيام باالختصاصات التي تخولها القوانين واألنظمة للمحاسبين العموميين.
أحكام ختامية
املادة 8
يلزم جميع العاملين بمختلف مصالح النيابة العامة ورئاستها بالتقيد بواجب كتمان
السراملنهي فيما يطلعون عليه من معلومات أو وثائق أو مستندات بمناسبة مزاولة مهامهم تحت
طائلة العقوبات املنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
أحكام ختامية
املادة 9
تنقل ملكية األرشيف والوثائق وامللفات املتعلقة باختصاصات النيابة العامة املوجودة
لدى السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة.
املادة 10
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ،باستثناء مقتضيات
املواد  1و 2و 9أعاله التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من  7أكتوبر  ،2017وذلك طبقا ملقتضيات
املادتين  111و 117من القانون التنظيمي السالف الذكررقم  106.13املتعلق بالنظام األسا�سي
للقضاة.
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 -5قرار المجلس الدستوري رقم  16/991حول المجلس األعلى للسلطة
القضائية

قراررقم  16/991 :م .د صادرفي  5من جمادى اآلخرة  15( 1437مارس )2016

1

في شأن املادة : 110
حيث إن هذه املادة تنص على أن املجلس األعلى للسلطة القضائية يتلقى تقرير «الوكيل
العام للملك لدى محكمة النقض ،بصفته رئيسا للنيابة العامة ،حول تنفيذ السياسة الجنائية
وسيرالنيابة العامة ،قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين املكلفتين بالتشريع بمجل�سي البرملان»؛
وحيث إنه ،لئن كانت الجهة القضائية التي تتولى رئاسة النيابة العامة ،تظل – وفقا
للمبدإ الدستوري القا�ضي بربط املسؤولية باملحاسبة – مسؤولة عن كيفية تنفيذها للسياسة
الجنائية املوضوعة من قبل السلطة الدستورية املختصة ،فإن إعمال هذا املبدأ ال يمكن أن يتم،
فيما يخص السلطة القضائية املستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ،بنفس الكيفية
وبذات األدوات التي يتم بها في مجاالت أخرى ،بالنظر لطبيعة السلطة القضائية واستقاللها
وآليات اشتغالها والسبل املقررة لتصحيح أخطاء أعضائها؛
وحيث إنه ،لئن كان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،املعهود إليه بترؤس
النيابة العامة ،يظل مسؤوال عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية ،وذلك أساسا أمام
السلطة التي عينته املتمثلة في رئيس املجلس األعلى للسلطة القضائية ،وكذا أمام هذا
املجلس الذي يتعين عليه أن يقدم له تقارير دورية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير
النيابة العامة ،فإن املشرع ،باعتباره املختص بوضع السياسة الجنائية ،يحق له تتبع كيفيات
تنفيذ هذه السياسة قصد تعديل املقتضيات املتعلقة بها وتطويرها إذا اقت�ضى األمرذلك؛
وحيث إن التقارير الصادرة عن املجلس األعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء
ومنظومة العدالة ،املنصوص عليها في الفصل  113من الدستور ،بما في ذلك تقارير الوكيل
العام للملك لدى محكمة النقض ،بصفته رئيسا للنيابة العامة ،بشأن تنفيذ السياسة
الجنائية وسيرالنيابة العامة ،تعد تقاريرتهم الشأن العام القضائي التي يجوز للجميع ،ال سيما
البرملان ،تدارسها واألخذ بما قد يرد فيها من توصيات ،مع مراعاة مبدإ فصل السلط واالحترام
الواجب للسلطة القضائية املستقلة؛
 -1الجريدة الرسمية عدد  6452بتاريخ  21جمادى اآلخرة  31( 1437مارس  )2016ص.2879 : .
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وحيث إن املادة  110املذكورة ،ما دامت ال تشترط عرض الوكيل العام للملك لدى
محكمة النقض لتقاريره املتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية وسيرالنيابة العامة وال حضوره
لدى مناقشتها أمام اللجنتين املكلفتين بالتشريع بمجل�سي البرملان ،فليس فيها ما يخالف
الدستور؛
 -6قرار المجلس الدستوري رقم  16/992حول النظام األساسي للقضاة
قراررقم  16/992 :م .د صادرفي  5من جمادى اآلخرة  15( 1437مارس )2016

1

في شأن املادة : 25
حيث إن هذه املادة تنص على أنه «يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين»؛
وحيث إن الدستور نص في الفقرة الثانية من فصله  110على أن قضاة النيابة العامة
يتعين عليهم االلتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن «السلطة التي يتبعون لها»،
دون تحديد الدستور لهذه السلطة؛
وحيث إن السلطة التي يعود إليها ترؤس النيابة العامة ال يمكن تحديدها إال في نطاق
أحكام الدستور املتعلقة بالوضع الدستوري لقضاة النيابة العامة ،السيما ما يهم مسألة انتماء
هؤالء أو عدم انتمائهم للسلطة القضائية؛
وحيث إن الدستور نص في فصله  107على أن «السلطة القضائية مستقلة عن
السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية» ،وأن «امللك هو الضامن الستقالل السلطة
القضائية»؛
وحيث إنه ،يبين من الرجوع إلى أحكام الدستور أن هذا األخيرلم يميزبين قضاة األحكام
وقضاة النيابة العامة إال في بعض الجوانب اللصيقة بطبيعة عمل كل منهما ،فقضاة األحكام،
باعتبارهم يتولون الفصل في النزاعات والدعاوى املعروضة عليهم ،يتمتعون بعدم القابلية
للعزل أو النقل إال بمقت�ضى القانون ،وال يلزمون إال بتطبيق القانون ،وتكون األحكام النهائية
الصادرة عنهم ملزمة للجميع ،كما هو مقرر على التوالي في الفصول  108و( 110الفقرة األولى)
و( 126الفقرة األولى) من الدستور ،في حين أن قضاة النيابة العامة ،باعتبارهم يتولون
 -1الجريدة الرسمية عدد  6452بتاريخ  21جمادى اآلخرة  31( 1437مارس  )2016ص .2882
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إقامة الدعوى العمومية وممارستها واملطالبة بتطبيق القانون ،يتعين عليهم ،إلى جانب ذلك،
االلتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها ،كما هو محدد في
الفصل ( 110الفقرة الثانية) من الدستور؛
وحيث إنه ،مع مراعاة املقتضيات املذكورة الخاصة إما بقضاة األحكام أو بقضاة النيابة
العامة ،فإن الدستور في باقي أحكامه املتعلقة بالقضاء متع القضاة جميعا وبدون تمييز،
بنفس الحقوق وألزمهم بنفس الواجبات ،كما أخضعهم ،لنفس األحكام ،سواء تعلق األمر
باملهمة العامة املنوطة بالقضاة املتجلية في حماية حقوق األشخاص والجماعات وحرياتهم
وأمنهم القضائي وتطبيق القانون (الفصل  ،)117أو بمنع التدخل في القضايا املعروضة عليهم،
أو باعتبار كل إخالل من طرفهم بواجب االستقالل والتجرد خطأ مهنيا جسيما (الفصل ،)109
أو بالحق املخول لهم في حرية التعبير وفي االنخراط في الجمعيات وإنشاء جمعيات مهنية ومنع
انخراطهم في األحزاب السياسية واملنظمات النقابية (الفصل  ،)111أو بكون املجلس األعلى
للسلطة القضائية يسهر على تطبيق الضمانات املمنوحة لهم ،ال سيما فيما يخص استقاللهم
وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم (الفصل  ،)113أو بمشاركتهم في انتخاب ممثلي القضاة
في هذا املجلس (الفصل )115؛
وحيث إنه ،يبين من مجموع األحكام املذكورة أن الدستور أضفى صفة «قضاة» على
قضاة األحكام وعلى قضاة النيابة العامة معا ،مما يجعلهم جميعا منتمين إلى السلطة القضائية
ـ وهي سلطة موحدة ـ ومشمولين ،تبعا لذلك ،بصبغة االستقالل اللصيقة بهذه السلطة؛
وحيث إن االستقالل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية شرط جوهري
لالنتماء إلى السلطة القضائية ،األمر الذي يحول دون إمكان تولي من ال ينتمي إلى السلطة
القضائية ملهام قضائية وباألحرى رئاسة هيئة أساسية فيها تتمثل في النيابة العامة؛
وحيث إن مبدأ تبعية قضاة النيابة العامة الوارد في الفقرة الثانية من الفصل  110من
الدستور ،الذي يفرض عليهم «االلتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن
السلطة التي يتبعون لها» ،يعد تبعية داخلية تتم وفق تراتبية قضاة النيابة العامة
ومستويات مسؤولياتهم ،وال يمكن أن تكون ـ دون اإلخالل بمبدإ استقالل السلطة القضائية
عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ـ تبعية لجهة خارجة عن السلطة القضائية؛
وحيث إن صالحية وضع السياسة الجنائية ،التي تعد جزءا من السياسات العمومية،
من خالل سن قواعد وقائية وزجرية ملكافحة الجريمة ،حماية للنظام العمومي وصيانة لسالمة
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األشخاص وممتلكاتهم وحرياتهم ،وكذا تحديد الكيفيات والشروط القانونية ملمارسة قضاة
النيابة العامة ملهامهم ،تظل من الصالحيات املخولة إلى السلطة التشريعية التي يعود إليها أيضا
تقييم هذه السياسة ،طبقا ألحكام الدستور؛
وحيث إنه ،تأسيسا على كل ما سبق بيانه ،واعتبارا لكون عمل النيابة العامة يعد
دستوريا عمال قضائيا ،ومع مراعاة الصالحية املخولة للسلطات الدستورية املختصة في وضع
ومراجعة السياسة الجنائية على ضوء املمارسة ،فإن رئاسة النيابة العامة ـ التي يعد قضاتها
ً
جزءا من السلطة القضائية ـ ال يمكن إسنادها إال لجهة تنتمي إلى هذه السلطة ،مما يكون
معه ما تضمنته املادة  25املذكورة من وضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،مطابقا للدستور؛
في شأن املادة ( 43الفقرة األخيرة) :
حيث إن هذه املادة تنص في فقرتها األخيرة على أنه «كما يلتزم قضاة النيابة العامة
باالمتثال لألوامرواملالحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين»؛
وحيث إن الدستور نص في الفقرة األخيرة من فصله  110على أنه يجب على قضاة
النيابة العامة ،أوال وقبل كل �شيء« ،تطبيق القانون» ،وفي حدود تطبيق القانون فرض على
هؤالء القضاة «االلتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها» ،كما أن الدستور
اشترط أن تكون هذه التعليمات امللتزم بها كتابية وقانونية في ذات الوقت؛
وحيث إنه ،في غير الحاالت التي تهم تسيير شؤون النيابة العامة وتنظيم أشغالها ،فإن
األوامر الواردة في الفقرة األخيرة من املادة  43املذكورة أعاله ،املوجهة إلى قضاة النيابة العامة
من طرف رؤسائهم التسلسليين ،ال يمكن أن تلزم هؤالء القضاة ،إذا كانت تهم اتخاذ النيابة
العامة ملقرراتها ،إال إذا كانت في شكل تعليمات كتابية؛
وحيث إنه ،مع مراعاة هذه املالحظة ،فإن ما نصت عليه الفقرة األخيرة من املادة  43ليس
فيه ما يخالف الدستور.
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المبادئ الدولية
الستقالل النيابة العامة

 .1األمم املتحدة
أ .املعاييراملحددة الستقالل القضاة واملحامين وأعضاء النيابة العامة
املبادئ األساسية املتعلقة باستقالل السلطة القضائية
اعتمدها مؤتمر األمم املتحدة السابع ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين املعقود في ميالنو/إيطاليا من
26آب/أغسطس إلى  6أيلول/ديسمبر 1985؛ اعتمدت ونشرت بموجب قراري الجمعية العامة لألمم املتحدة
 40 / 32املؤرخ في  29تشرين الثاني/نوفمبر  ،1985و 146/40املؤرخ في  13كانون األول/ديسمبر .1985

حيث إن شعوب العالم تؤكد في ميثاق األمم املتحدة ،في جملة أمور ،تصميمها على تهيئة
ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة على تحقيق التعاون الدولي في ميدان تعزيز وتشجيع
احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية دون أي تمييز؛
ً
وحيث إن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ينص خصوصا على مبادئ املساواة أمام
القانون وافتراض البراءة ،والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة
ً
مشكلة وفقا للقانون؛
وحيث إن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد
الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يضمنان كالهما ممارسة هذه الحقوق باإلضافة إلى
أن العهد الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يضمن كذلك الحق في املحاكمة دون تأخير بغير
موجب؛
وحيث إنه ال تزال توجد في حاالت كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك املبادئ وبين
الحالة الفعلية؛
وحيث إنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على هدى تلك املبادئ،
كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس؛
وحيث إن القواعد التي تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلى تمكين
ً
القضاة من التصرف وفقا لتلك املبادئ؛
وحيث إن القضاة مكلفون باتخاذ القرار األخير بشأن حياة املواطنين وحرياتهم وحقوقهم
وواجباتهم وممتلكاتهم؛
وحيث إن مؤتمراألمم املتحدة السادس ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين طلب ،في قراره ،16
من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولوياتها وضع مبادئ توجيهية تتعلق باستقالل
ً
القضاة واختيارالقضاة وأعضاء النيابة ،وتدريبهم مهنيا ،ومركزهم.
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ً
وحيث إن من املناسب ،بناء على ذلك ،إيالء االعتبار أوال لدور القضاة بالنسبة إلى نظام
القضاء وألهمية اختيارهم وتدريبهم وسلوكهم،
فإنه ينبغي للحكومات أن تراعى وتحترم ،في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية ،املبادئ
األساسية التالية التي وضعت ملساعدة الدول األعضاء في مهمتها املتعلقة بضمان استقالل
السلطة القضائية وتعزيزه ،وأن تعرض هذه املبادئ على القضاة واملحامين وأعضاء السلطتين
التنفيذية والتشريعية والجمهور بوجه عام  .ومع أن هذه املبادئ وضعت بصورة رئيسية لتنطبق
على القضاة املحترفين في املقام األول ،فإنها تنطبق بدرجة متساوية ،حسب االقتضاء ،على
القضاة غيراملحترفين حيثما وجدوا.
استقالل السلطة القضائية :
 .1تكفل الدولة استقالل السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه .ومن
واجب جميع املؤسسات الحكومية وغيرها من املؤسسات احترام ومراعاة استقالل السلطة
القضائية.
 .2تفصل السلطة القضائية في املسائل املعروضة عليها دون تحيز ،على أساس الوقائع
ً
ووفقا للقانون ،ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات
أو تدخالت ،مباشرة كانت أو غيرمباشرة ،من أي جهة أو ألي سبب.
 .3تكون للسلطة القضائية الوالية على جميع املسائل ذات الطابع القضائي ،كما تنفرد
بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها
حسب التعريف الوارد في القانون.
 .4ال يجوز أن تحدث أية تدخالت غير الئقة ،أو ال مبرر لها ،في اإلجراءات القضائية،
وال تخضع األحكام القضائية التي تصدرها املحاكم إلعادة النظر ،وال يخل هذا املبدأ بإعادة
النظر القضائية أو بقيام السلطات املختصة ،وفقا للقانون ،بتخفيف أو تعديل األحكام التي
تصدرها السلطة القضائية.
 .5لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام املحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق
اإلجراءات القانونية املقررة ،وال يجوز إنشاء هيئات قضائية ،ال تطبق اإلجراءات القانونية
املقررة حسب األصول والخاصة بالتدابير القضائية ،لتنتزع الوالية القضائية التي تتمتع بها
املحاكم العادية أو الهيئات القضائية.
 .6يكفل مبدأ استقالل السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير
اإلجراءات القضائية بعدالة ،واحترام حقوق األطراف.
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 .7من واجب كل دولة عضو أن توفر املوارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء
مهامها بطريقة سليمة.
حرية التعبيروتكوين الجمعيات :
 .8وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،يحق ألعضاء السلطة القضائية كغيرهم من
املواطنين التمتع بحرية التعبير واالعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ،ومع ذلك يشترط أن
يسلك القضاة دائما ،لدى ممارسة حقوقهم ،مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقالل
القضاء.
 .9تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أوغيرها من املنظمات لتمثيل مصالحهم
والنهوض بتدريبهم املنهي وحماية استقاللهم القضائي ،وفي االنضمام إليها.
املؤهالت واالختياروالتدريب :
 .10يتعين أن يكون من يقع عليهم االختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوي
النزاهة والكفاءة ،وحاصلين على تدريب أو مؤهالت مناسبة في القانون  .ويجب أن تشتمل أي
طريقة الختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في املناصب القضائية بدوافع غير سليمة.
وال يجوز ،عند اختيار القضاة ،أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون
أو الجنس أو الدين أو اآلراء السياسية أو غيرها من اآلراء أو املنشأ القومي أو االجتماعي ،أو امللكية
أو امليالد أو املركز ،على أنه ال يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في املرشح لوظيفة قضائية أن
يكون من رعايا البلد املعني.
شروط الخدمة ومدتها :
 .11يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية املدة املقررة لتوليتهم وظائفهم،
واستقاللهم ،وأمنهم ،وحصولهم على أجر مالئم ،وشروط خدمتهم ومعاشهم التقليدي وسن
تقاعدهم.
 .12يتمتع القضاة ،سواء أكانوا معينين أو منتخبين ،بضمان بقائهم فى منصبهم إلى حين
بلوغهم سن التقاعد اإللزامية أوانتهاء الفترة املقررة لتوليهم املنصب ،حيثما يكون معموال بذلك.
 .13ينبغي أن يستند نظام ترقية القضاة ،حيثما وجد مثل هذا النظام ،إلى العوامل
املوضوعية ،وال سيما الكفاءة والنزاهة والخبرة.
 .14يعتبر إسناد القضايا إلى القضاة ضمن إطار املحكمة التي ينتمون إليها مسألة داخلية
تخص اإلدارة القضائية.
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السرية والحصانة املهنيتان :
 .15يكون القضاة ملزمين باملحافظة على سر املهنة فيما يتعلق بمداوالتهم وباملعلومات
السرية التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم األخرى خالف اإلجراءات العامة ،وال يجوز
إجبارهم على الشهادة بشأن هذه املسائل.
 .16ينبغي أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بالتعويض
النقدي عما يصدر عنهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية من أفعال غير سليمة أو تقصير وذلك
دون إخالل بأي إجراء تأديبي أو بأي حق في االستئناف أو في الحصول على تعويض من الدولة
وفقا للقانون الوطني.
التأديب واإليقاف والعزل :
 .17ينظر في التهمة املوجهة أو الشكوى املرفوعة ضد قاض بصفته القضائية واملهنية
وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات مالئمة ،وللقا�ضي الحق في الحصول على
محاكمة عادلة .ويكون فحص املوضوع في مرحلته األولى سريا ،ما لم يطلب القا�ضي خالف ذلك.
 .18ال يكون القضاة عرضة لإليقاف أوالعزل إال لدواعي عدم القدرة أودواعي السلوك التي
تجعلهم غيرالئقين ألداء مهامهم.
 .19تحدد جميع اإلجراءات التأديبية أو إجراءات اإليقاف أو العزل وفقا للمعايير املعمول
بها للسلوك القضائي.
 .20ينبغي أن تكون القرارات الصادرة بشأن اإلجراءات التأديبية أو إجراءات اإليقاف
أو العزل قابلة إلعادة النظرمن جانب جهة مستقلة ،وال ينطبق ذلك على القرارات التي تصدرها
املحكمة العليا أو السلطة التشريعية بشأن قضايا االتهام الجنائي وما يماثلها.
أقرتها الجمعية العامة في ديسمبر .1985
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مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة
اعتمدها مؤتمراألمم املتحدة الثامن ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين
املعقود في هافانا من  27آب/أغسطس إلى  7أيلول/سبتمبر 1990
حيث إن شعوب العالم تؤكد في ميثاق األمم املتحدة ،في جملة أمور ،تصميمها على تهيئة
ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة ،وتعلن أن من بين أهدافها تحقيق التعاون الدولي
في تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية دون أي تمييز بسبب العنصر
أو الجنس أو اللغة أو الدين؛
وحيث إن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ينص على مبادئ املساواة أمام القانون،
وافتراض البراءة ،والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة؛
وحيث إنه ال تزال توجد في حاالت كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك املبادئ وبين
الحالة الفعلية؛
وحيث إنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون العدالة في كل بلد على هدى تلك املبادئ،
كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس؛
وحيث إن أعضاء النيابة العامة يضطلعون بدور حاسم في إقامة العدل ،وأن القواعد
املتعلقة بأدائهم ملسؤولياتهم الهامة ينبغي أن تعزز احترامهم للمبادئ اآلنفة الذكروالتزامهم بها،
بحيث تسهم في إقامة عدالة جنائية منصفة وفي وقاية املواطنين من الجريمة بصورة فعالة؛
وحيث إن من الجوهري تأمين حصول أعضاء النيابة العامة على املؤهالت املهنية الالزمة
لالضطالع بوظائفهم ،عن طريق تحسين أساليب تعيينهم وتدريبهم القانوني واملنهي ،ومن خالل
تهيئة كافة الوسائل التي تلزمهم ألداء دورهم بطريقة سليمة في مكافحة اإلجرام ،وبصفة خاصة
في أشكاله وأبعاده الجديدة؛
وحيث إن الجمعية العامة اعتمدت بقرارها  34/169املؤرخ في  17كانون األول/ديسمبر
 ،1979مدونة قواعد السلوك للموظفين املكلفين بإنفاذ القوانين ،بناء على توصية مؤتمراألمم
املتحدة الخامس ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين؛
وحيث إن مؤتمر األمم املتحدة السادس ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين طلب ،في قراره
 ،16من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولويتها مبادئ توجيهية تتعلق باستقالل
القضاة واختيارالقضاة وأعضاء النيابة ،وتدريبهم مهنيا ،ومركزهم؛
وحيث إن مؤتمر األمم املتحدة السابع ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين اعتمد املبادئ
األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية التي اعتمدتها الجمعية العامة الحقا في قراريها
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 ،40/32املؤرخ في  29تشرين الثاني/نوفمبر  ،1985و ،40/146املؤرخ في  13كانون األول/
ديسمبر 1985؛
وحيث إن إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف في استعمال
السلطة يو�صى بأن تتخذ ،على الصعيدين الدولي والوطني ،تدابير لتحسين سبل وصول
ضحايا اإلجرام إلى العدالة الجنائية ومعاملتهم معاملة منصفة ورد حقوقهم إليهم وتعويضهم
ومساعدتهم؛
وحيث إن املؤتمرالسابع طلب ،في قراره  ،7من اللجنة أن تنظرفي الحاجة إلى وضع مبادئ
توجيهية تتناول ،في جملة أمور ،اختيار أعضاء النيابة وتدريبهم املنهي ومركزهم ،وما ينتظر منهم
من مهام وسلوك ،ووسائل تعزيزمساهمتهم في السيرالسلس لنظام العدالة الجنائية ،وتعاونهم
مع الشرطة ،ونطاق سلطاتهم االستنسابية ،ودورهم في اإلجراءات الجنائية ،وأن تقدم تقارير
عن ذلك إلى مؤتمرات األمم املتحدة القادمة؛
فإن املبادئ التوجيهية الواردة أدناه ،التي أعدت ملساعدة الدول األعضاء في مهامهم املتمثلة
في ضمان وتعزيزفعالية أعضاء النيابة العامة وحيادهم وعدالتهم في اإلجراءات الجنائية ،ينبغي
أن توضع في االعتباروتحترم من جانب الحكومات في إطارتشريعاتها وممارستها الوطنية ،وأن يوجه
إليها انتباه أعضاء النيابة العامة وسائر األشخاص مثل القضاة واملحامين وأعضاء السلطتين
التنفيذية والتشريعية ،والجمهور بوجه عام ،وقد صيغت هذه املبادئ التوجيهية ،على نحو
أسا�سي ،من أجل أعضاء النيابات العامة ،بيد أنها تنطبق بنفس القدر ،وحسب االقتضاء ،على
أعضاء النيابة العامة املعينين لحاالت خاصة.
املؤهالت واالختياروالتدريب
 .1يتعين أن يكون األشخاص الذين يختارون لشغل وظائف النيابة العامة ذوي نزاهة
ومقدرة وحاصلين على تدريب ومؤهالت مالئمة.
 .2تكفل الدول ما يلي :
(أ) تضمين معايير اختيار أعضاء النيابة العامة ضمانات تحول دون تعيينهم على أساس
التحيزأو املحاباة ،بحيث تستبعد أي تمييزضد األشخاص يستند إلى العنصرأو اللون أو الجنس
أو اللغة أو الدين أو الرأي السيا�سي وغيره من اآلراء ،أو املنشأ الوطني واالجتماعي أو األصل العرقي
أو امللكية أو املولد أو الحالة االقتصادية أو أي وضع آخر ،وال يستثنى من ذلك سوى أن اقتضاء
كون املرشح لتولي منصب عضو النيابة العامة من رعايا البلد املعني ال يعتبرتمييزا؛
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(ب) تأمين التعلم والتدريب املالئمين ألعضاء النيابة العامة ،كما ينبغي توعيتهم إلى املثل
والواجبات األخالقية لوظائفهم ،والحماية الدستورية والقانونية لحقوق املشتبه بهم والضحايا،
و حقوق اإلنسان وحرياته األساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي.
الحالة وشروط الخدمة
 .3ينبغي ألعضاء النيابة ،بوصفهم أطرافا أساسيين في مجال إقامة العدل ،الحفاظ دوما
على شرف مهنتهم وكرامتها.
 .4تكفل الدول تمكين أعضاء النيابة العامة من أداء وظائفهم املهنية دون ترهيب أوتعويق
أو مضايقة أو تدخل غير الئق ،ودون التعرض ،بال مبرر ،للمسؤولية املدنية أو الجنائية أو غير
ذلك من املسؤوليات.
 .5تؤمن السلطات حماية أعضاء النيابة وأسرهم بدنيا عندما تتعرض سالمتهم الشخصية
للخطربسبب اضطالعهم بوظائف النيابة العامة.
 .6تحدد ،بموجب القانون أو بموجب قواعد أو لوائح منشورة ،شروط الئقة لخدمة
أعضاء النيابة العامة وحصولهم على أجر كاف ،وحيث ينطبق ذلك ،ملدة شغلهم ملناصبهم
ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم.
 .7تستند ترقية أعضاء النيابة العامة ،حيثما وجد نظام لها ،إلى عوامل موضوعية منها،
على الخصوص ،املؤهالت املهنية واملقدرة والنزاهة والخبرة ،ويبت فيها وفقا إلجراءات منصفة
ونزيهة.
حرية التعبيروتكوين الرابطات واالنضمام إليها
 .8ألعضاء النيابة العامة ،شأنهم شأن غيرهم من املواطنين ،الحق في حرية التعبيروالعقيدة
وتشكيل الرابطات واالنضمام إليها وعقد االجتماعات .ويحق لهم ،بصفة خاصة ،املشاركة في
املناقشات العامة لألمور املتصلة بالقانون وإقامة العدل ،وتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها،
وكذلك االنضمام إلى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها ،دون
أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة املهنية بسبب عملهم املشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة.
وعليهم أن يتصرفوا دائما ،في ممارسة هذه الحقوق ،طبقا للقانون واملعايير واآلداب املعترف بها
ملهنتهم.
 .9ألعضاء النيابة العامة حرية تشكيل الرابطات املهنية أو غيرها من املنظمات التي تمثل
مصالحهم وتعزز تدريبهم املنهي وتحمي مركزهم ،واالنضمام إليها.
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دور أعضاء النيابة العامة في اإلجراءات الجنائية
 .10تكون مناصب أعضاء النيابة العامة منفصلة تماما عن الوظائف القضائية.
 .11يؤدي أعضاء النيابة العامة دورا فعاال في اإلجراءات الجنائية ،بما في ذلك بدء املالحقة
القضائية ،واالضطالع ،ضمن ما يسمح به القانون أو يتم�شى مع املمارسة املحلية ،بالتحقيق في
الجرائم واإلشراف على قانونية التحقيقات ،واإلشراف على تنفيذ قرارات املحاكم ،وممارسة
مهامهم األخرى باعتبارهم ممثلين للصالح العام.
 .12على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم وفقا للقانون ،بإنصاف واتساق وسرعة،
وأن يحترموا كرامة اإلنسان ويحموها ويساندوا حقوق اإلنسان ،بحيث يسهمون في تأمين سالمة
اإلجراءات وسالمة سيرأعمال نظام العدالة الجنائية.
 .13يلتزم أعضاء النيابة العامة ،في أداء واجباتهم ،بما يلي :
(أ) أداء وظائفهم دون تحيز ،واجتناب جميع أنواع التمييزالسيا�سي أو االجتماعي أو الديني
أو العنصري أو الثقافي أو الجن�سي أو أي نوع آخرمن أنواع التمييز؛
(ب) حماية املصلحة العامة ،والتصرف بموضوعية ،واملراعاة الواجبة ملوقف كل من
املتهم والضحية ،واالهتمام بكافة الظروف ذات الصلة ،سواء كانت لصالح املتهم أو ضده؛
(ج) املحافظة على سرية املسائل التي يعهد إليهم بها ،ما لم يتطلب أداء واجبهم أو دواعي
العدالة خالف ذلك؛
(د) دراسة آراء وشواغل الضحايا في حالة تأثر مصالحهم الشخصية ،وضمان إبالغ
الضحايا بحقوقهم عمال بإعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف في
استعمال السلطة.
 .14يمتنع أعضاء النيابة العامة عن بدء املالحقة القضائية أومواصلتها ،أويبذلون قصارى
جهدهم لوقف الدعوى ،إذا ظهرمن تحقيق محايد أن التهمة ال أساس لها.
 .15يولي أعضاء النيابة العامة االهتمام الواجب للمالحقات القضائية املتصلة بالجرائم
التي يرتكبها موظفون عموميون ،والسيما ما يتعلق منها بالفساد ،وإساءة استعمال السلطة،
واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي،
وللتحقيق في هذه الجرائم إذا كان القانون يسمح به أو إذا كان يتم�شى مع املمارسة املحلية.
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 .16إذا أصبحت في حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم وعلموا
أو اعتقدوا ،استنادا إلى أسباب وجيهة ،أن الحصول عليها جرى بأساليب غير مشروعة تشكل
انتهاكا خطيرا لحقوق اإلنسان بالنسبة للمشتبه فيه ،وخصوصا باستخدام التعذيب أو املعاملة
أو املعاقبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية ،أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان ،وجب
عليهم رفض استخدام هذه األدلة ضد أي شخص غير الذين استخدموا األساليب املذكورة
أو إخطار املحكمة بذلك ،واتخاذ كافة التدابير الالزمة لضمان تقديم املسؤولين عن استخدام
هذه األساليب إلى العدالة.
الصالحيات االستثنائية
 .17يقت�ضي ،في البلدان التي تكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة متسمة بصالحيات
استنسابية ،أو يوفر القانون أو القواعد أو النظم املنشورة مبادئ توجيهية من أجل تعزيز
اإلنصاف واتساق النهج عند البت في عمليات املالحقة القضائية ،بما في ذلك بدء املالحقة
أو صرف النظرعنها.
بدائل املالحقة القانونية
 .18يولي أعضاء النيابة العامة ،وفقا للقانون الوطني ،االعتبار الواجب إلمكان صرف
النظر عن املالحقة القضائية ووقف الدعاوى ،بشروط أو بدون شروط ،وتحويل القضايا
الجنائية عن نظام القضاء الرسمي ،وذلك مع االحترام الكامل لحقوق املشتبه فيهم والضحايا.
ولهذا الغرض ،ينبغي أن تستكشف الدول ،بشكل تام ،إمكان اعتماد خطط لالستعاضة عن
املالحقة القانونية ،ليس فقط لتخفيف األعباء املفرطة عن كاهل املحاكم ،بل كذلك لتجنيب
األشخاص املعنيين وصمة االحتجاز السابق للمحاكمة واالتهام واإلدانة ،وكذلك اآلثار الضارة
للسجن.
 .19في البلدان التي تكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة متسمة بصالحيات استنسابية
فيما يتعلق بقرار مالحقة الحدث قضائيا أو عدم مالحقته ،ينبغي إيالء اعتبار خاص لطبيعة
الجرم وخطورته ولحماية املجتمع وشخصية الحدث وخلفيته .وينبغي ألعضاء النيابة العامة،
لدى اتخاذ هذا القرار ،أن ينظروا بصفة خاصة في بدائل املالحقة املتاحة في إطار قوانين
وإجراءات قضاء األحداث ،ويتعين على أعضاء النيابة العامة أن يبذلوا قصارى جهدهم لالمتناع
عن اتخاذ إجراءات قضائية ضد األحداث إال في حالة الضرورة القصوى.
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العالقة مع الوكاالت أو املؤسسات الحكومية األخرى
 .20ضمانا لعدالة املالحقة القضائية وفعاليتها ،يسعى أعضاء النيابة العامة جاهدين إلى
التعاون مع الشرطة واملحاكم ومزاولي املهن القانونية وهيئات الدفاع العامة ،وسائر الوكاالت
أو املؤسسات الحكومية.
اإلجراءات التأديبية
 .21يستند ،في معالجة املخالفات التي يرتكبها أعضاء النيابة العامة والتي تستحق إجراءات
تأديبية ،إلى القانون أو النظم املستندة إلى القانون وتعالج الشكاوى التي تقدم ضدهم ،وتدعي
أنهم تجاوزوا ،بوضوح ،نطاق املعاييراملهنية ،معالجة سريعة ومنصفة وفي إطارإجراءات مالئمة.
ويكون لهم الحق في الحصول على محاكمة عادلة .ويخضع القرارملراجعة مستقلة.
 .22تكفل اإلجراءات التأديبية التي تتخذ ضد أعضاء النيابة العامة إجراء التقييمات
واتخاذ القرارات على أسس موضوعية .وتحدد هذه اإلجراءات وفقا للقانون ومدونات قواعد
السلوك املنهي وسائراملعاييروالقواعد األخالقية الراسخة ،وعلى هدي هذه املبادئ التوجيهية.
التقيد باملبادئ التوجيهية
 .23يتقيد أعضاء النيابة العامة بهذه املبادئ التوجيهية ،ويبذلون أق�صى مستطاعهم ملنع
انتهاكها وملجابهة هذا االنتهاك بحزم.
 .24يتولى أعضاء النيابة العامة الذين يوجد لديهم ما يدعوهم إلى االعتقاد بأن هذه
املبادئ التوجيهية قد انتهكت أو توشك أن تنتهك ،بإبالغ ذلك إلى السلطات العليا التي يتبعونها،
وكذلك ،حيث تدعو الضرورة ،إلى أية سلطات أو هيئات مختصة غيرها تملك صالحية املراجعة
أو التصحيح.
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امليثاق العاملي للقضاة
وافق عليه باإلجماع املجلس املركزي لالتحاد الدولي للقضاة
في  17تشرين الثاني/نوفمبر .1999
الديباجة
لقد عمل قضاة من جميع أنحاء العالم على صياغة هذا امليثاق الذي يعد نتيجة لعملهم،
والذي أقرته الجمعيات األعضاء في االتحاد الدولي للقضاة كحد أدنى للقواعد العامة ،وتمت
املوافقة باإلجماع على نصه من قبل املندوبين الحاضرين في اجتماع املجلس املركزي لالتحاد
الدولي للقضاة في «تايبيه – تايوان» في 17تشرين الثاني/نوفمبر 1999 .
املادة  .1االستقالل

ُيؤكد القضاة في أدائهم ملهامهم على حق الجميع في محاكمة عادلة وعلنيه في غضون فترة
زمنية معقولة من قبل محكمة مستقلة وحيادية منشأة بموجب القانون ،وذلك لتحديد حقوق
األفراد املدنية والتزاماتهم ،أو البت في أي تهمة جنائية ضدهم.
إن استقالل القا�ضي مبدأ ال غنى عنه لحياد القضاء واحترام القانون .ويتعين على جميع
املؤسسات والسلطات سواء كانت وطنية أو دولية احترام وحماية والدفاع عن هذا االستقالل.
املادة  .2الوضع القضائي
يجب أن يؤكد القانون على استقالل القضاة ويخلق حماية قانونية للمنصب القضائي،
ً
ً
ويعزز تعزيزا حقيقيا وبشكل فعال استقالل املنصب القضائي عن السلطات األخرى في الدولة.
ً
وحيث إن القا�ضي هو صاحب املنصب القضائي ،فيجب أن يكون قادرا على ممارسة
سلطاته القضائية بحرية وبمنأى عن الضغوط االجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية وبشكل
مستقل عن باقي القضاة وإدارة الجهازالقضائي.
املادة  .3الخضوع للقانون
يخضع القا�ضي في أدائه ملهامه القضائية للقانون فقط.
املادة  .4االستقالل الشخ�صي
ً
ً
ال يجوز ألحد أن يملي على القا�ضي آراءا أو يحاول أن يعطيه أوامرا أو تعليمات من أي نوع،
ُ
قد يكون لها تأثير على األحكام القضائية الصادرة عنه ،عدا اآلراء التي تقدم له من قبل محاكم
االستئناف العليا والتي تنطبق بوجه خاص على القضية.
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املادة  .5الحيادية وضبط النفس
يتعين على القا�ضي في أدائه ملهامه القضائية أن يتسم بالحيادية وأن يتحلى بضبط النفس
والحرص على هيبة املحكمة وجميع األشخاص املعنيين.
املادة  .6الكفاءة
على القا�ضي أن يؤدي مهامه بعناية وكفاءة وبدون أي إبطاء ال مبرر له.
املادة  .7األنشطة الخارجية
يحظر على القا�ضي أن يقوم بأي مهمة أخرى ،سواء كانت عامة أو خاصة بأجر أو بدون
أجر مما ال يتفق مع واجباته ومركزه القضائي .كما ال يجوز أن يخضع القا�ضي لتعيينات خارج
نطاق عمله بدون موافقته.
املادة  .8تأمين املنصب
ال يجوز نقل القا�ضي أو وقفه عن العمل أو استبعاده من منصبه ما لم ينص على ذلك
ً
القانون ،وعلى أن يتم ذلك بقرارووفقا لإلجراءات التأديبية .يجب أن يعي القا�ضي مدى الحياة،
ً
أو وفقا لشروط ملدة أخرى مما يضمن استقالل السلطة القضائية.
ال يجوز أن يكون ألي تعديل لسن التقاعد أثررجعي.
املادة  .9التعيين
القا�ضي وفق معاييرموضوعية وشفافة ،على أساس املؤهالت املهنية
يجب تعيين واختيار ُ
ً
املناسبة .وحيث يوجد طرق أخرى في التعيين ،والتي قد تشكل جزءا من التقاليد الراسخة،
ً
ً
يجب أن يتم االختيارمن قبل هيئة مستقلة تتضمن تمثيال قضائيا جوهريا.
املادة  .10املسؤولية املدنية والجنائية
يجب أال يسمح في الدول التي تجيز قوانينها إقامة دعوى مدنية وجنائية ضد القا�ضي ،بما
ّ
في ذلك االعتقال ،أن تباشر مثل هذه اإلجراءات إال تحت ظروف تضمن أن ال يتأثر استقالل
القا�ضي.
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املادة  .11اإلدارة واإلجراءات التأديبية
يتعين على إدارة الجهاز القضائي تنظيم اإلجراءات التأديبية ضد القضاة بما ال يضر
باستقالل القضاة؛ وال تؤخذ بعين االعتبار في هذا السياق سوى االعتبارات املوضوعية وذات
الصلة .وفي الحاالت التي تكون فيها اإلجراءات املتبعة جزءا من التقاليد القضائية وغيرمتوافقة
ُ
مع املبدأ املذكور ،يتوجب أن تتخذ اإلجراءات التأديبية في حق القضاة من قبل هيئة قضائية
ً
ً
تتضمن تمثيال قضائيا جوهريا.
وال يمكن تطبيق القواعد الجرمية واتخاذ اإلجراءات التأديبية في حق القا�ضي ما لم تكن
واردة في القانون بشكل واضح وصريح.
املادة  .12الرابطات

ً
للقا�ضي الحق في االنتماء إلى رابطة مهنية معترف بها قانونا ،حيث يتشاور القضاة فيما
بينهم ،السيما فيما يتعلق باألنظمة واألحكام الخاصة بهم وأخالقيات املهنة ووسائل العدالة
األخرى ،وحيث يتسنى لهم الدفاع عن مصالحهم املشروعة.
املادة  .13األجور والتقاعد

ّ
يجب أن يحصل القا�ضي على األجر الكافي لتأمين استقالله االقتصادي ،ويجب أال تحدد
ً
ّ
األجور وفقا لنتائج عمل القا�ضي ،وأال تخفض أثناء مدة خدمته في القضاء.
ً
للقا�ضي الحق في التقاعد عن العمل أو معاش سنوي وفقا لفئته الوظيفية .ال يجب منع
القا�ضي من مزاولة مهنة املحاماة بعد تقاعده عن العمل القضائي.
املادة  .14الدعم
يتعين على السلطات األخرى في الدولة تزويد الجهاز القضائي بالوسائل الالزمة واملالئمة
ألداء وظيفته.
ويجب أن تتاح للسلطة القضائية الفرصة في أن تشارك أو تكون على علم بالقرارات
املتخذة فيما يتعلق بهذه املسألة.
املادة  .15مباشرة الدعوى العامة
في الدول التي يكون فيها أعضاء النيابة العامة من القضاة ،تنطبق عليهم املبادئ املذكورة
أعاله مع إجراء ما يلزم من تعديالت مناسبة.
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توصية املجلس األوروبي رقم  )2000( 19الخاصة باللجنة الوزارية للدول األعضاء
بشأن دور النيابة العامة في نظام العدالة الجنائية
اعتمدتها اللجنة الوزارية في  6تشرين األول/أكتوبر 2000
في االجتماع ال  724لنواب الوزراء
ً
إن اللجنة الوزارية طبقا لبنود املادة (  15ب) من النظام األسا�سي ملجلس أوروبا؛
وإذ تستذكرأن الهدف من مجلس أوروبا هو تحقيق وحدة أكبربين أعضائه؛
ً
وإذ تأخذ بعين االعتبار ،أن من أهداف مجلس أوروبا أيضا ،تعزيز سيادة القانون الذي
ُ
يشكل حجراألساس الذي تبني عليه كافة الديمقراطيات الحقيقية؛
ً ً
وإذ ترى أن نظام العدالة الجنائية يلعب دورا هاما في حماية القانون؛
وإذ تدرك الحاجة املشتركة لكل الدول األعضاء ألن تخوض املعركة ضد الجريمة على
املستويين الوطني والعالمي؛
وإذ تأخذ بعين االعتبار أنه لتحقيق هذه الغاية ،ينبغي تحسين مستوى الكفاءة ،ليس
فقط في أنظمة العدالة الجنائية الوطنية فحسب ،بل أيضا على مستوى التعاون الدولي بشأن
املسائل الجنائية مع ضمان املبادئ الواردة في االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان
والحريات األساسية؛
ً
ً
وإذ تدرك أن النيابة العامة تلعب دورا حيويا في نظام العدالة الجنائية وفي التعاون الدولي
في املسائل الجنائية؛
وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه ،من أجل الوصول لهذا الهدف ،ينبغي التشجيع على وضع
تعريفات للمبادئ املشتركة ألعضاء النيابة العامة في الدول األعضاء؛
وإذ تأخذ في الحسبان جميع املبادئ والقواعد الواردة في النصوص التي تتعلق باألمور
الجنائية التي أقرتها اللجنة الوزارية؛
وإذ تو�صي بأن تؤسس حكومات الدول االعضاء قوانينها وممارستها املتعلقة بدور النيابة
العامة في نظام العدالة الجنائية على املبادئ التالية :
مهام عضو النيابة العامة
 .1تعتبرالنيابة العامة سلطة عامة تتولى بالنيابة عن املجتمع ومن أجل املصلحة العامة،
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تطبيق القانون في حالة وقوع مخالفة له تترتب عليها عقوبة جنائية ،مع األخذ بعين االعتبار
حقوق الفرد ،والفعالية الضرورية لنظام العدالة الجنائية.
 .2في جميع نظم العدالة الجنائية ،يتولى أعضاء النيابة العامة املهام التالية :
•البت في بدء املالحقة القضائية أو مواصلتها؛
•مباشرة الدعاوي العمومية أمام املحاكم؛
•جواز االستئناف ،أو توجيه االستئناف ،فيما يتعلق ببعض أو كل قرارات
املحاكم.
ً
 .3في بعض نظم العدالة الجنائية ،يتولى أعضاء النيابة العامة أيضا ما يلي :
•تنفيذ السياسة الوطنية الجنائية وتعديلها ،بحيث تتما�شى ،متى كان ذلك
ً
متوفرا ،مع
•الظروف اإلقليمية واملحلية؛
•مباشرة التحقيقات أو توجيهها أو اإلشراف عليها؛
•التأكد من أن املجني عليهم تقدم لهم املساعدة الفعالة؛
•الفصل فيما إذا كانت هناك بدائل عن املالحقة القضائية؛
•اإلشراف على تنفيذ قرارات املحاكم؛
•أية مهام أخرى مماثلة.
الضمانات املتوفرة ألعضاء النيابة العامة ألداء وظائفهم
 .4يتعين على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان قدرة أعضاء النيابة العامة على أداء
واجباتهم ومسؤولياتهم املهنية في ظل أوضاع قانونية وتنظيمية مالئمة ،وكذلك في ظل أوضاع
تتيح لهم الوسائل املالئمة ،والسيما الوسائل املالية .وينبغي إرساء هذه األوضاع بالتعاون الوثيق
مع ممثلي أعضاء النيابة العامة.
 .5يتعين على الدول أن تتخذ التدابيرالالزمة لضمان ما يلي :
ً
)أ) أن يتم تعيين وترقية ونقل أعضاء النيابة العامة وفقا إلجراءات نزيهة ومحايدة ،تشتمل
على ضمانات تكفل الحماية من أي تصرف ينحاز ملصالح مجموعة معينة ،وتستبعد التمييز
بسبب العرق ،أو الجنس ،أو اللون ،أو اللغة ،أو الدين ،أو اآلراء السياسية وغيرها من اآلراء،
أو األصل القومي أو االجتماعي ،أو االنتماء إلى أقلية وطنية ،أو الوالء لطبقة معينة ،أو املولد أو
أي وضع آخر؛
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)ب) أن يخضع العمل الوظيفي ألعضاء النيابة العامة ،وترقياتهم ،وتنقالتهم ملعايير
معروفة وموضوعية ،مثل الكفاءة و الخبرة؛
ً
)ج) أن تخضع حركة التنقالت ألعضاء النيابة الحتياجات العمل أيضا؛
)د) أن يعمل أعضاء النيابة العامة في ظروف عمل معقولة من ناحية األجر ،ومدة الخدمة،
واملعاش املتناسب مع دورهم الحيوي ،عالوة على السن املناسب للتقاعد .ويجب التأكد من أن
هذه الظروف يحكمها القانون؛
)ه) أن تخضع اإلجراءات التأديبية التي تتخذ ضد أعضاء النيابة العامة للقانون ،وينبغي
أن تضمن الدول أن يتم التقييم وإصدار األحكام على أسس نزيهة وموضوعية تخضع ملراجعة
محايدة ومستقلة؛
ُ
)و) أن تتاح ألعضاء النيابة العامة فرصة اللجوء إلى صيغة مقبولة للتظلم واللجوء ،متى
كان ذلك مالئما ،إلى املحكمة إذا تأثرت أوضاعهم القانونية؛
)ز) أن توفر السلطات الحماية الجسدية ألعضاء النيابة العامة وألسرهم ،إذا كان هناك
خطريهدد سالمتهم الشخصية نتيجة ألدائهم ملهام عملهم بشكل الئق.
 .6يتعين على الدول األعضاء اتخاذ التدابير الالزمة لضمان تمكين أعضاء النيابة العامة
في حقهم في حرية التعبير ،والعقيدة ،واالنضمام إلى الرابطات ،وعقد االجتماعات .ويحق لهم
بصفة خاصة ،املشاركة في املناقشات العامة لألمور املتصلة بالقانون والنظام القضائي ،وتعزيز
حقوق اإلنسان وحمايتها ،و كذلك االنضمام إلى املنظمات املحلية ،أو الوطنية ،أو الدولية،
أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها ،دون أن يتأثر وضعهم املنهي بشكل سلبي بسبب تصرف قانوني
اتخذوه ،أو بسبب عضويتهم في منظمة مشروعة.
ويمكن أن تقتصر الحقوق املذكورة أعاله ،بقدر ما ينص عليه القانون وبقدر الضرورة،
على حفظ الوضع الدستوري ألعضاء النيابة العامة فحسب .وفي األحوال التي يتم فيها انتهاك
الحقوق سالفة الذكر ،ينبغي أن يكون هناك تدبير انتصافي فعال السترداد الحق (عبارة
«الدستوري» هنا تشير إلى األهداف املقررة قانونا وصالحيات املدعي العام وليس دستور أية
دولة).
 .7التدريب هو واجب على كل أعضاء النيابة العامة ٌ
وحق لهم ،قبل تعيينهم ،وبعده،
وبشكل مستمر.
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ولذا ،يتعين على الدول أن تتخذ التدابيرالفعالة للتأكد من حصول أعضاء النيابة العامة
على درجة كافية من التعليم والتدريب املناسبين .وقبل وبعد تعيينهم على وجه الخصوص،
ينبغي أن يكون أعضاء النيابة العامة على دراية بما يلي :
)أ) املبادئ والواجبات األخالقية ملناصبهم؛
)ب) الحماية الدستورية والقانونية للمتهمين واملجني عليهم والشهود؛
)ج) حقوق اإلنسان ،والحريات األساسية املنصوص عليها في اتفاقية حماية حقوق
اإلنسان والحريات األساسية ،والسيما الحقوق املقررة بمقت�ضى املادتين ( )5و( )6من هذه
االتفاقية؛
)د) مبادئ وممارسات تنظيم العمل ،وإدارة املوارد البشرية في السياق القضائي؛
)ه) اآلليات واملواد التي تسهم في إتباعهم معاييرثابتة خالل أدائهم ألعمالهم.
وعالوة على ذلك ،يتعين على الدول أن تتخذ التدابيرالفعالة لتوفيرالتدريب اإلضافي بشأن
أية موضوعات خاصة أو في أية قطاعات خاصة ،في ضوء األوضاع الراهنة ،مع األخذ بعين
ً
االعتبار على وجه الخصوص ،أنواع وتطور األعمال اإلجرامية ،فضال عن التعاون الدولي في
األمور الجنائية.
 .8للتعامل بشكل أفضل مع األشكال املتطورة من اإلجرام ،والسيما الجريمة املنظمة،
ينبغي النظر إلى التخصص كأحد األولويات من حيث تنظيم أعضاء النيابة العامة ،وتدريبهم،
ً
وأيضا عملهم املنهي.
ً
وينبغي أيضا االستعانة بفريق من املتخصصين ،بمن فيهم الفرق متعددة التخصصات
ً
التي تشكل خصيصا ملساعدة أعضاء النيابة العامة على أداء مهامهم.
 .9فيما يتعلق بتنظيم النيابة العامة واإلدارة الداخلية لها ،وخاصة التكليف بالقضايا
وإعادة النظر فيها ،ينبغي أن يفي ذلك التنظيم بمتطلبات الحيادية واالستقالل ،وأن يزيد
الفعالية املالئمة لنظام العدالة الجنائية ،والسيما على مستوى التأهيل القانوني والتخصص
املكرس لكل مسألة.
 .10يتمتع جميع أعضاء النيابة العامة بالحق في أن يطلبوا أن تكون التعليمات املوجهة
إليهم كتابية.
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وإذا كان عضو النيابة العامة يعتقد أن التعليمات املوجهة إليه إما غير قانونية أو تخالف
ً
ضميره ،ينبغي أن يكون هناك إجراء داخلي كافي ،من شأنه أن يؤدي مبدئيا إلى استبدالها.
العالقة بين أعضاء النيابة العامة والسلطة التنفيذية والتشريعية
 .11ينبغي على الدول أن تتخذ إجراءات مناسبة لتمكين أعضاء النيابة العامة من أداء
واجباتهم ومسؤولياتهم املهنية دون تدخل غير مبرر ،أو تعرضهم بدون مبرر للمسؤولية املدنية
أو الجنائية أو غير ذلك من املسؤوليات .ومع ذلك ،ينبغي بصفة دورية وعلنية مساءلة النيابة
العامة عن أعمالها ككل والسيما الطريقة التي تم بها تنفيذ أولوياتها.
 .12ينبغي على أعضاء النيابة العامة عدم التدخل في اختصاص السلطتين التشريعية
والتنفيذية.
 .13إذا كانت النيابة العامة جزءا من الحكومة أو تخضع لها ،ينبغي على الدول أن تتخذ
تدابيرفعالة لضمان ما يلي :
)أ) أن تكون طبيعة ونطاق سلطات الحكومة فيما يتعلق بالنيابة العامة منصوص
ً
عليها قانونا؛
ً
)ب) أن تمارس الحكومة سلطاتها بطريقة شفافة وطبقا للمعاييرالدولية والتشريعات
الوطنية واملبادئ العامة للقانون؛
)ج) إذا كانت الحكومة تعطي تعليمات ذات طبيعة عامة ،يجب كتابة تلك التعليمات
ونشرها بطريقة الئقة؛
)د) إذا كانت للحكومة سلطة إعطاء تعليمات بمباشرة قضية معينة ،يجب أن تحمل
ً
تلك التعليمات معها ضمانات كافية بمراعاة الشفافية واإلنصاف طبقا للقانون الوطني ،مع
التزام الحكومة على سبيل املثال ،بما يلي:
ً
ً
ً
)أن) تطلب رأيا كتابيا مسبقا إما من النائب العام املختص ،أو الجهة التي تباشر
االدعاء العام في القضية؛
)أن) تشرح على نحو صحيح تعليماتها املكتوبة ،السيما عندما تنحرف عن رأي عضو
النيابة العامة ،وأن تنقل تعليماتها من خالل القنوات التدرجية؛
)أن) تتأكد قبل املحاكمة من أن الرأي والتعليمات مدرجة في امللف بحيث يمكن
لألطراف االطالع عليها والتعليق عليها.
ً
)ه) يظل أعضاء النيابة العامة أحرارا في أن يقدموا للمحكمة أية حجج قانونية يرونها
حتى ولو كانوا ملزمين بكتابة التعليمات التي تلقوها؛
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)و) ينبغي ،من حيث املبدأ ،حظرإعطاء تعليمات بعدم مباشرة قضية معينة .وإذا لم
ً
يكن ذلك معموال به ،يجب أن تكون تلك التعليمات استثنائية وأن تخضع ليس فقط للشروط
ً
املوضحة في الفقرتين “د” و “ه” أعاله ،ولكن أيضا ملراقبة معينة ومناسبة خاصة بغرض ضمان
الشفافية.
 .14في الدول التي تكون فيها النيابة العامة مستقلة عن الحكومة ،ينبغي على الدولة أن
تتخذ إجراءات فعالة لضمان إدراج نص في القانون يحدد طبيعة ونطاق استقالل النيابة العامة.
 .15لتعزيز عدالة وفعالية السياسة املتعلقة بالجرائم ،ينبغي على أعضاء النيابة العامة
التعاون معا ألجهزة واملؤسسات الحكومية بقدرما يتما�شى ذلك مع القانون.
 .16ينبغي على أعضاء النيابة العامة ،في جميع األحوال ،أن يكونوا في وضع يسمح لهم،
دون أية إعاقة ،بمالحقة املسؤولين العموميين قانونيا عن أي جرائم ارتكبوها ،والسيما الفساد
واالستخدام غير القانوني للسلطة ،وعن االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان وغير ذلك من
الجرائم املعترف بها في القانون الدولي.
العالقة بين أعضاء النيابة العامة وقضاة املحكمة
 .17ينبغي على الدول أن تتخذ اإلجراءات املناسبة لضمان إدراج نص في القانون يحدد
الوضع القانوني ألعضاء النيابة العامة ،واختصاصاتهم ،ودورهم اإلجرائي بطريقة ال تدع أي
مجال للشك القانوني في استقالل ونزاهة قضاة املحاكم .وينبغي على الدول بشكل خاص أن
تضمن أنه ال يجوز ألي شخص أن يجمع بين أداء واجبات عضو النيابة العامة وقا�ضي املحكمة
في نفس الوقت.
 .18مع ذلك ،فإذا كان النظام القانوني يسمح بذلك ،ينبغي على الدول أن تتخذ إجراءات
لتمكن نفس الشخص من أن يؤدي على التوالي مهام عضو النائب العام ومهام القا�ضي
ّ
أو العكس .وال ُيسمح بإجراء هذه التغييرات في املهام إال بناء على طلب صريح من الشخص املعني
ومع االلتزام بالضمانات.
 .19يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة استقالل القضاة ونزاهتهم ،وعليهم بصفة
ّ
خاصة أال يلقوا بالشك حول األحكام القضائية ،أو يعيقوا تنفيذها ،إال عند ممارستهم لحق
االستئناف أو تطبيق إجراءات إعالنية أخرى.
 .20يجب على أعضاء النيابة العامة أن يتحلوا باملوضوعية والنزاهة أثناء إجراءات
املحكمة .وعليهم بصفة خاصة أن يتأكدوا من أن املحكمة تم تزويدها بكل الحقائق ذات الصلة،
وكل الحجج القانونية الالزمة من أجل إدارة العدالة بشكل نزيه.
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العالقة بين أعضاء النيابة العامة والشرطة
 .21بوجه عام ،ينبغي أن يفحص أعضاء النيابة العامة ،بدقة ،قانونية التحقيقات
التي تجريها الشرطة ،على األقل ،عند الفصل فيما إذا كان ينبغي البدء في املالحقة القانونية
أو االستمرار فيها .وبهذا الخصوص ،يتعين على أعضاء النيابة العامة عالوة على ذلك مراقبة
مراعاة أفراد الشرطة لحقوق اإلنسان.
 .22في الدول التي تخضع فيها الشرطة لسلطة النيابة العامة أوإذا كانت تحقيقات الشرطة
تجرى أويتم اإلشراف عليها من قبل أحد أعضاء النيابة العامة ،على تلك الدول أن تتخذ تدابير
فعالة للتأكد من أن عضو النيابة العامة يجوز له ما يلي:
)أ) إعطاء التعليمات املالئمة للشرطة بغرض التنفيذ الفعال ألولويات السياسة الجنائية،
ً
السيما فيما يتعلق بتحديد أي أنواع القضايا ينبغي التعامل معه أوال ،والوسائل املستخدمة
للبحث عن األدلة ،والعاملين املستعان بهم ،ومدة التحقيقات ،واملعلومات التي ينبغي إمداد
عضو النيابة العامة بها؛
)ب) في حالة ما إذا كانت هناك عدة أجهزة شرطة ،تحال كل قضية على حدة إلى الجهاز
الذي يرى عضو النيابة العامة أنه األقدرعلى التعامل معها؛
)ج) إجراء التقييمات واملراقبات ،حسب الضرورة ،بغرض مراقبة االلتزام بالتعليمات
والقانون؛
)د) فرض العقوبات أو تعزيزفرض العقوبات ،اذا كان ذلك واردا ،على املخالفات الفعلية.
 .23يتعين على الدول التي تكون فيها الشرطة مستقلة عن النيابة العامة اتخاذ تدابير
فعالة لضمان أن يكون هناك تعاون مالئم وعملي بين النيابة العامة والشرطة.
واجبات عضو النيابة العامة نحو األشخاص
 .24عند أداء أعضاء النيابة العامة لواجباتهم ،ينبغي عليهم على وجه الخصوص :
)أ) أداء مهامهم بنزاهة وحياد وموضوعية؛

ً
)ب)احترام حماية حقوق اإلنسان والعمل على حمايتها ،وفقا ملا تنص عليه اتفاقية حماية
حقوق اإلنسان والحريات األساسية؛
)ج) السعي إلى ضمان أن نظام العدالة الجنائية يعمل بأكبرقدرممكن من السرعة.
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 .25ينبغي على أعضاء النيابة العامة االمتناع عن التمييز على أي أساس ،مثل الجنس،
أو العرق ،أو اللون ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي السيا�سي أوغيره ،أو األصل القومي أو االجتماعي،
أو االنتماء إلى أقلية قومية ،أو امللكية ،أو املولد ،أو الصحة ،أو غيرذلك من األسباب.
 .26ينبغي على أعضاء النيابة العامة ضمان تحقيق املساواة أمام القانون ،والعمل على
معرفة كافة املالبسات ذات الصلة بالقضية بما فيها تلك التي تؤثر على املتهمّ ،
بغض النظر عما
إذا كانت في مصلحته أم ال.
 .27ال ينبغي على أعضاء النيابة العامة بدء املالحقة القضائية أو مواصلتها حين يتضح من
خالل تحقيق محايد أن التهمة ال أساس لها.
ّ
 .28ينبغي أال يقدم أعضاء النيابة العامة أدلة ضد متهمين مع علمهم ،أو اعتقادهم املبني
على أسس معقولة ،أنه تم الحصول على تلك األدلة من خالل اللجوء إلى أساليب تتعارض مع
القانون .وفي حالة أي شك ،يتعين على أعضاء النيابة العامة أن يطلبوا من املحكمة أن تصدر
حكمها بشأن قبول أو رفض تلك األدلة.
 .29ينبغي على أعضاء النيابة العامة أن يسعوا لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ “األسلحة”
املتاحة لجميع األطراف وبخاصة عن طريق اإلفصاح لألطراف األخرى ،ما لم ينص القانون على
غيرذلك ،عن أية معلومات تكون بحوزتهم من شأنها أن تؤثرعلى عدالة النزاع.
 .30ينبغي على أعضاء النيابة العامة الحفاظ على سرية املعلومات التي يتم الحصول
عليها من الغيرالسيما إذا كان افتراض البراءة على الحكم ،ما لم تقت�ضي مصلحة العدالة ضرورة
اإلفصاح عن املعلومات أو ينص القانون على ذلك.
 .31إذا كان يحق ألعضاء النيابة العامة اتخاذ اإلجراءات التي تؤدي إلى التدخل في الحقوق
والحريات األساسية للمتهم ،ينبغي أن تكون هناك إمكانية الرقابة القضائية على تلك اإلجراءات.
 .32يتعين أن يراعي أعضاء النيابة العامة بشكل مالئم مصالح الشهود ،وعليهم بصفة
خاصة اتخاذ ،أو تعزيز ،التدابير الالزمة لحماية حياتهم وأمنهم وخصوصيتهم ،أو التأكد من
اتخاذ هذه التدابير.
 .33ينبغي أن يأخذ أعضاء النيابة العامة في الحسبان ،بشكل مالئم ،آراء ومخاوف املجني
عليهم حين تتأثرمصالحهم الشخصية ،وعليهم أن يتخذوا ويعززوا التدابيرالالزمة للتأكد من أن
املجني عليهم تم إبالغهم بحقوقهم وبتطور اإلجراءات.
 .34ينبغي تمكين األطراف املعنيين املعترف بوضعهم القانوني ،أو الذين يمكن التعرف
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على وضعهم القانوني وبصفة خاصة املجني عليهم ،من الطعن في قرارات أعضاء النيابة العامة
بحفظ التحقيق.
ً
ويجوز تقديم الطعن في القرار ،متى كان ذلك مالئما ،بعد مراجعته من سلطة أعلى ،إما
من خالل املراجعة القضائية أو عن طريق تفويض األطراف لتعيين مدعين خصوصيين.
 .35يتعين على الدول األعضاء أن تضمن التزام أعضاء النيابة العامة عند أداء وظائفهم
ً
«بمدونة السلوك» ،ويمكن أن تؤدي مخالفة قواعد هذه املدونة إلى فرض عقوبات مالئمة وفقا
للفقرة (5أعاله( ،وينبغي أن يخضع أداء أعضاء النيابة العامة إلى الفحص الداخلي الدوري.
).36أ) لتعزيزأداء أعضاء النيابة العامة ألعمالهم بنزاهة وثبات وكفاءةّ ،
يتعين على الدول

القيام بما يلي :

•إعطاء أهمية قصوى ألساليب التدرج في التنظيم اإلداري مع مراعاة أال تؤدي تلك
األساليب إلى إيجاد هياكل تنظيمية بيروقراطية غيرفعالة تتسبب في إعاقة العمل؛
•تعريف اإلرشادات العامة لتنفيذ السياسة الجنائية؛
•تعريف املعاييرواملبادئ العامة التي تستخدم كمراجع عند القرارات املتعلقة بالحاالت
الفردية لتجنب اتخاذ قرارتعسفي.
)ب) ينبغي أن يحدد البرملان أو الحكومة أساليب التنظيم واإلرشادات واملبادئ واملعايير
سالفة الذكر ،وإذا كان القانون الوطني ينص على استقالل أعضاء النيابة العامة ،يتم تحديدها
ومن خالل ممثلين عن النيابة العامة.
ً
)ج) يتعين أن يحاط الرأي العام علما بالتنظيم واإلرشادات واملبادئ واملعايير السالفة
الذكرّ ،
ويتعين تعريفها ألي شخص يطلب ذلك.
التعاون الدولي
 .37على الرغم من الدور الذي قد تلعبه هيآت أخرى في األمور املتعلقة بالتعاون القضائي
الدولي ،ينبغي زيادة االتصاالت املباشرة بين أعضاء النيابة العامة من مختلف الدول ،في إطار
االتفاقيات الدولية ،عندما توجد مثل هذه االتفاقيات ،أو على أساس اتفاقيات عملية.
 .38ينبغي اتخاذ خطوات في عدد من املجاالت لدعم االتصاالت املباشرة بين أعضاء النيابة
العامة في سياق التعاون القضائي الدولي .وينبغي أن تتضمن تلك الخطوات باألخص ما يلي :
)أ) توزيع الوثائق؛
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)ب) وضع قائمة بأسماء وعناوين األشخاص الذين تجري اتصاالت معهم في مختلف
السلطات النيابية ،عالوة على مجاالت تخصصهم واملسؤوليات املنوطة بهم؛
)ج) إقامة عالقات شخصية منظمة بين أعضاء النيابة العامة من مختلف الدول وباألخص
عن طريق عقد اجتماعات منتظمة بين «رؤساء النيابة العامة»؛
)د) تنظيم دورات تدريبية تحسيسية؛
)ه) إنشاء وتطويرمهام املوظفين القانونيين بمكاتب االتصال في الدول األجنبية؛
)و) التدريب في مجال اللغات األجنبية؛

ً
)ز) تطويراستخدام نقل البيانات الكترونيا؛
)ح) عقد حلقات عمل دراسية مع الدول األخرى بشأن املسائل املتعلقة باملساعدة املتبادلة
واملوضوعات املشتركة في مجال الجريمة.
يلي :
عام؛

 .39لتحسين ترشيد إجراءات املساعدة املتبادلة وتنسيقها ،ينبغي بذل جهود لتعزيز ما
)أ) الوعي بالحاجة إلى املشاركة الفعالة في التعاون الدولي بين أعضاء النيابة العامة بوجه
)ب) تخصص بعض أعضاء النيابة العامة في مجال التعاون الدولي.

ولتحقيق هذا الهدف ،ينبغي أن تتخذ الدول خطوات للتأكد من أن عضو النيابة العامة
املسؤول عن التعاون الدولي ،في الدولة صاحبة الطلب ،يستطيع أن يوجه طلبات املساعدة
املتبادلة مباشرة إلى الجهة املختصة بتنفيذ اإلجراء املطلوب في الدولة األخرى ،وعلى الدول أن
تتأكد من أن تلك الجهة يجوز لها أن تعيد مباشرة إلى ذلك املسؤول األدلة التي تم الحصول
عليها.
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 .5املنظومة اإلفريقية
أ .املعاييراملتعلقة باستقالل القضاة ،واملحامين،وأعضاء النيابة العامة
املبادئ األساسية والتوجيهية بشأن الحق في املحاكمة العادلة،
واملساعدة القانونية في إفريقيا
)اعتمدت كجزء من نشاط اللجنة اإلفريقية في التقريرالثاني الجتماع قمة رؤساء دول االتحاد
اإلفريقي في مابوتو في الفترة من  12 -4تموز/يوليو )2003
)أ) مبادئ عامة تنطبق على جميع اإلجراءات القانونية
 .1محاكمة عادلة وعلنية
لكل إنسان الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام هيئة قضائية مستقلة ،و غير منحازة،
ً
ومشكلة طبقا للقانون عند البت في أية تهمة جنائية ضده ،أو الفصل في حقوقه والتزاماته.
 .4محكمة مستقلة
) (1يجب أن يكفل الدستور وقوانين الدولة استقالل الهيئات القضائية ،واملسؤولين
القضائيين .ويجب على الحكومة ،ووكاالتها ،والسلطات احترام هذا االستقالل؛
) (2يجب أن تنشأ الهيئات القضائية بموجب القانون ليكون لها مهام وظيفية في تحديد
ً
املسائل الداخلة في مجال اختصاصاها على أساس سيادة القانون ،ووفقا لإلجراءات املنصوص
عليها؛
) (3السلطة القضائية لها الوالية القضائية على جميع املسائل ذات الطابع القضائي،
وتكون لها وحدها سلطة البت فيما إذا كانت املسألة تدخل في نطاق اختصاص الهيئة القضائية
حسبما حددها القانون؛
) (4يتحدد اختصاص الهيئة القضائية باعتبار ،من بين جملة أمور أخرى ،مكان حدوث
النزاع ،أو مكان حدوث االعتداء ،أو مكان امللكية موضوع النزاع ،أو مكان إقامة أطراف النزاع،
أو باتفاق األطراف.
) (5ال يجب إنشاء املحاكم العسكرية أوغيرها من املحاكم الخاصة ،التي ال تمتثل لإلجراءات
القانونية وشروط املحاكمة العادلة ،الستبدال الوالية القضائية الثابتة للهيئات القضائية
العادية؛
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ّ
) (6يجب أال يكون هناك أي تدخل غير مناسب أو ال مبرر له في سير العملية القضائية،
ّ
وال يجوز أن تخضع األحكام القضائية للمراجعة إال عن طريق املراجعة القضائية ،وال يجوز
ً
ّ
تخفيف أو إبدال العقوبة إال من قبل السلطات املختصة وفقا للقانون؛
) (7يتعين أن تكون جميع الهيئات القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية؛
) (8يجب أن تتسم عملية التعيينات في الهيئات القضائية بالشفافية وتخضع للمساءلة،
مع التشجيع على إنشاء هيئة مستقلة من أجل هذا الغرض .أي طريقة الختيارالقضاة يجب أن
تكفل استقالل ونزاهة القضاء؛
) (9يتعين أن يكون املعيارالوحيد للتعيين في املنصب القضائي هومالءمة املرشح ملثل هذا
ً
املنصب وفقا ملعاييرالنزاهة ،والتعليم والتدريب املالئمين ،والقدرة؛
) (10لكل شخص يستوفي هذه املعايير الحق في أن ُيعتبر ملنصب القضاء دون تمييز قائم
على أي أساس العرق أو اللون أو األصل العرقي ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو النوع ،أو الرأي السيا�سي
أو غيره ،أو الدين ،أو العقيدة ،أو اإلعاقة ،أو األصل القومي أو االجتماعي ،أو االقتصادي،
أو املولد ،أو أي وضع آخر .في كل األحوال ،ال يعتبرسلوك الدول تمييزيا فيما يتعلق :
 .1بوضع الحد األدنى لسن أو لخبرة املرشحين ملنصب قضائي؛
 .2بوضع الحد األق�صى لسن التقاعد ،أو مدة الخدمة ملوظفي الهيئة القضائية؛
 .3مراعاة اختالف مستوى القضاة ،وقضاة الصلح ،أوموظفي القضاء في حالة وضع الحد
األق�صى لسن التقاعد ومدة الخدمة؛
 .4اشتراط أن يكون رعايا الدولة املعنية فقط وحدهم املؤهلون للتعيين في املنصب
القضائي.
) (11ال يجوز تعيين أي شخص في منصب القضاء ما لم يكن يتوفرعلى التعليم والتدريب
املالئمين اللذين يمكناه من أداء وظائفه على نحو مالئم؛
) (12يتعين تأمين مدة والية القضاة ،أو أعضاء الهيئات القضائية حتى بلوغهم سن
التقاعد اإللزامية أو انتهاء الفترة املقررة لتوليهم املنصب؛
) (13يجب أن يضمن القانون وينص على كل من  :مدة الوالية ،األجر الكافي ،واإلسكان،
والنقل ،و شروط الحماية الجسدية واالجتماعية ،وسن التقاعد ،وآليات التأديب ،وشروط
الخدمة األخرى ملوظفي القضاء؛
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) (14ال يتعين أن يكون املوظفون القضائيون عرضة :
)أ) للمالحقة املدنية أوالجنائية لسوء التصرفات أواإلهمال في ممارسة مهامهم القضائية؛
)ب) لإلقالة من املنصب ،أو الخضوع إلجراءات تأديبية أو غيرها من اإلجراءات اإلدارية
ملجرد أن قرارهم ُرفض في الطعن ،أو خضع للمراجعة من قبل هيئة قضائية عليا؛
)ج) التعيين بموجب عقد محدد املدة؛
) (15يتعين أن تستند ترقيات املوظفين القضائيين إلى عوامل موضوعية ،وبصفة خاصة،
القدرة والنزاهة والخبرة؛
ً
) (16يتعين عزل املوظفين القضائيين أو إيقافهم عن العمل فقط بسبب إتيانهم تصرفا
غير الئق بشكل يتعارض مع املنصب القضائي ،أو بسبب العجز البدني أو العقلي الذي يمنعهم
من القيام بواجباتهم القضائية؛
) (17في حالة تعرض املوظفين القضائيين إلجراءات تأديبية أو ايقافهم عن العمل،
أو عزلهم ،فلهم الحق في الحصول على ضمانات ملحاكمة عادلة ،بما في ذلك الحق في أن يمثلهم
محام بناء على اختيارهم ،مع وجود مراجعة مستقلة للقرارات املتعلقة بالجزاءات التأديبية،
أو الوقف عن العمل ،أو العزل؛
) (18يحدد القانون إجراءات الشكاوى ضد مدى انضباط املوظفين القضائيين ،ويتعين
معاملتها على وجه السرعة وبدون ّ
تحيز؛
) (19للموظفين القضائيين الحق في حرية التعبير ،واملعتقد ،والتجمع ،وتكوين الرابطات،
ً
مع مراعاة أن تكون تصرفاتهم أثناء ممارسة هذه الحقوق ،وفقا للقانون واملعايير املعترف بها
وأخالقيات مهنتهم؛
) (20للموظفين القضائيين الحق في حرية تكوين ،واالنضمام إلى الرابطات واملنظمات
املهنية بغية تمثيل مصالحهم ،وتعزيزتدريباتهم املهنية ،وحماية مركزهم الوظيفي؛
) (21يتعين على الدولة وضع آليات مستقلة أو إدارية لرصد أداء املوظفين القضائيين،
ور ّد فعل الجمهور على أداء العدالة عن طريق الهيئات القضائية .هذه اآلليات ينبغي أن تشكل
بمشاركة متكافئة من أعضاء السلطة القضائية ،وممثلين عن الوزارة املسؤولة عن الشؤون
القضائية ،وتشمل عمليات الهيئة القضائية معاملة وتلقي الشكاوى ضد مسؤوليها؛
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) (22يتعين على الدول إمداد الهيئات القضائية باملوارد الكافية لتسيير وأداء وظائفها.
ويستشارالقضاء فيما يتعلق بإعداد امليزانية وتنفيذها؛
 .5محكمة حيادية
) (1يتعين على الهيئة القضائية أن تعتمد في قرارها على األدلة املوضوعية والحجج والوقائع
املعروضة.
ويجب على املوظفين القضائيين البت في املسائل املعروضة عليهم دون أية قيود أو تأثيرات
أو إغراءات أو ضغوط أو تهديدات ،أو تدخالت ،مباشرة كانت أو غير مباشرة ،من أي جهة وألي
سبب.
) (2يحق ألي طرف في الدعوى املنظورة أمام هيئة قضائية الطعن بنزاهة هذه الهيئة بناءا
على وقائع تؤكد أن عدالة القا�ضي ،أو الهيئة القضائية ،تبدو في موضع شك.
) (3يمكن تحديد حياد الهيئة القضائية بناءا على ثالث عناصرذات صلة :
ً
ً
)أ) أن يتيح مركزاملوظف القضائي لهذا االخيردورا حاسما في اإلجراءات؛
ً
)ب) إذا أعطى املوظف القضائي رأيا من شأنه أن يؤثرعلى صنع القرار؛
)ج) أن يكون البت في اإلجراءات من قبل املوظف القضائي ُمتخذا بصفته املهنية
السابقة؛
)(4يتم تقويض حياد الهيئة القضائية إذا :
)أ) جلس عضو النيابة العامة السابق ،أو املمثل القانوني ،مجلس القضاء في قضية
مثل أحد أطراف الدعوى فيها أو باشرها؛
ً
)ب) كان املوظف القضائي قد شارك سرا في التحقيق في قضية ما؛
)ج) كان املوظف القضائي على صلة ما بالقضية أو أحد أطراف الدعوى؛
)د) جلس املوظف القضائي مجلس القضاء في محكمة استئناف في قضية قد أصدر
بشأنها حكما ،أو شارك فيها أثناء مجلسه في هيئة قضائية أقل درجة؛
يلتزم املوظف القضائي بالتنحي في أي من هذه الظروف.
) (5ال يجوز للموظف القضائي استشارة السلطة الرسمية األعلى قبل إصدار القرار من
أجل ضمان أن قراره سيحظى بالتأييد؛
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)ب) التدريب القضائي
) (1يجب أن تكفل الدول للموظفين القضائيين التعليم والتدريب املالئمين مع توعيتهم
ُ
على املثل والواجبات األخالقية ملنصبهم القضائي ،والحقوق الدستورية والقانونية للمتهمين
والضحايا ،وغيرهم من املتقاضين ،وحقوق اإلنسان ،والحريات األساسية التي يعترف بها القانون
الوطني والدولي.
) (2تتعهد الدول بإنشاء معاهد متخصصة لتعليم وتدريب املوظفين القضائيين ،وتشجيع
التعاون بين هذه املؤسسات في بلدان املنطقة وسائرأنحاء إفريقيا.
ً
ً
ً
) (3تكفل الدول أن املوظفين القضائيين يتلقون تدريبا وتعليما مستمرا طيلة مدة خدمتهم
املهنية ،بما في ذلك ،عند االقتضاء ،األمور املتعلقة بالعنصرية ،والتعددية الثقافية والجنسية.
)و) دور أعضاء النيابة العامة
) (1تكفل الدول ما يلي :

ُ
)أ) أن أعضاء النيابة العامة قد تلقوا التعليم والتدريب املالئمين مع توعيتهم باملثل
والواجبات األخالقية ملنصبهم القضائي ،والحقوق الدستورية والقانونية للمتهمين واملجني
عليهم وغيرهم من املتقاضين ،وحقوق اإلنسان والحريات األساسية املعترف بها في القانون
الوطني والدولي.
)ب) أن أعضاء النيابة العامة قادرين على أداء وظائفهم املهنية بدون تخويف ،أو إعاقة،
أو مضايقة ،أو تدخل ،أو تعرضهم غير املبرر للمسؤولية املدنية أو الجنائية ،أو غير ذلك من
املسؤوليات.
) (2يتعين أن تكون مدة الوالية ،واألجر الكافي ،والسكن ،والنقل ،واألحوال البدنية،
والضمان االجتماعي ،وسن التقاعد ،وآليات التأديب ،وشروط الخدمة األخرى مكفولة
ومنصوص عليها في القانون ،واللوائح املنشورة ،والقرارات.
ً
) (3يتعين أن تستند ترقيات أعضاء النيابة العامة بقرار وفقا إلجراءات منصفة ونزيهة،
ً
وبناءا على عوامل موضوعية ،وبصفة خاصة القدرة والنزاهة والخبرة.
) (4ألعضاء النيابة العامة كغيرهم من املواطنين الحق في حرية التعبير ،واملعتقد،
ً
والتجمع ،وتكوين الرابطات ،مع مراعاة أن تكون تصرفاتهم أثناء ممارسة هذه الحقوق ،مراعية
للقانون واملعاييراملعترف بها وأخالقيات مهنتهم.
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) (5ألعضاء النيابة العامة الحق في حرية تكوين واالنضمام إلى الرابطات واملنظمات
املهنية بغية تمثيل مصالحهم ،وتعزيزتدريباتهم املهنية ،وحماية مركزهم الوظيفي.
ً
) (6تكون مناصب أعضاء النيابة العامة منفصلة تماما عن الوظائف القضائية.
) (7يتعين على أعضاء النيابة العامة القيام بدور نشط في مباشرة الدعوى العمومية،
بما في ذلك بدء املالحقة القضائية ،حيثما يسمح به القانون أو يتما�شى مع املمارسة املحلية،
وبالتحقيق في الجرائم واإلشراف على قانونية هذه التحقيقات ،واإلشراف على تنفيذ القرارات
الصادرة عن الهيئات القضائية ،وممارسة املهام األخرى باعتبارهم ممثلين ملصلحة املجتمع.
ً
) (8يتعين على أعضاء النيابة العامة ،وفقا للقانون ،أن يؤدوا واجباتهم بنزاهة وإنصاف،
وسرعة ،وحماية كرامة اإلنسان ودعم حقوقه ،مما يستتبع ذلك من سالمة إجراءات حسن
وسيرأعمال نظام العدالة الجنائية.
) (9يتعين على أعضاء النيابة العامة في ممارستهم ملهامهم الوظيفية:
)أ) أداء هذه املهام بنزاهة وتجنب جميع أنواع التمييز السيا�سي ،واالجتماعي والعرقي،
واإلثني ،والديني ،والثقافي ،والجن�سي ،أو النوعي ،أو أي نوع آخرمن التمييز؛
)ب) حماية املصلحة العامة ،والتصرف بموضوعية ،واملراعاة الواجبة ملوقف كل من
املتهم واملجني عليه ،واالهتمام بكافة الظروف ذات الصلة ،سواء كانت لصالح املتهم أو ضده؛
)ج) املحافظة على سرية املعلومات التي بحوزتهم ،ما لم يقتض أداء الواجب خالف ذلك؛
)د) دراسة آراء وشواغل املجني عليهم في حالة تأثر مصالحهم الشخصية ،وضمان إبالغ
املجني عليهم بحقوقهم وفقا لألحكام الواردة أدناه.
) (10يتعين على أعضاء النيابة العامة عدم الشروع أو االستمرار في مباشرة الدعوى
العمومية ،أو بذل كل جهد ممكن إليقاف اإلجراءات ،عندما يظهر من التحقيق بأن التهمة ال
أساس لها من الصحة.
) (11يجب على أعضاء النيابة العامة االهتمام باملالحقة القضائية والتحقيق في الجرائم
التي يقترفها املوظفون العموميون ،وخاصة الفساد ،وإساءة استعمال السلطة ،واالنتهاكات
الجسيمة لحقوق اإلنسان ،والجرائم األخرى املعترف بها في القانون الوطني والدولي.
) (12يتعين على أعضاء النيابة العامة إذا أصبح في حوزتهم أدلة ضد أشخاص مشتبه
فيهم وعلموا أواعتقدوا ،استنادا إلى أسباب وجيهة ،أن الحصول على هذه األدلة تم بأساليب غير
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ً
مشروعة ،تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق اإلنسان بالنسبة للمشتبه فيهم ،وخصوصا باستخدام
التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،أو االنتهاكات األخرى لحقوق
اإلنسان ،رفض استعمال هذه األدلة ضد أي شخص ،أوإبالغ الهيئة القضائية بذلك ،وأن تتخذ
جميع الخطوات الالزمة لضمان تقديم املسؤولين عن استخدام هذه األساليب إلى العدالة.
) (13يتعين على أعضاء النيابة العامة التعاون مع الشرطة ،والهيئات القضائية،
واملحامين ووكالئهم ،واملنظمات غير الحكومية ،والوكاالت الحكومية األخرى ،أو املؤسسات من
أجل ضمان نزاهة وفعالية املالحقة القضائية.
) (14يجب أن تستند املخالفات التأديبية ألعضاء النيابة العامة إلى القانون أو اللوائح
القانونية .ويتعين النظر في الشكوى املقدمة ضد أعضاء النيابة العامة والتي يزعم فيها أنهم
تصرفوا بطريقة ال تتفق مع املعاييراملهنية ،على نحوالسرعة ،وبموجب إجراءات مالئمة يحددها
القانون مع حق أعضاء النيابة العامة في محاكمة عادلة بما في ذلك الحق في أن يمثلهم محام من
اختيارهم ،أو يخضع قراراملحكمة ملراجعة مستقلة.
ً
ً
) (15يتعين أن تكفل اإلجراءات التأديبية ضد أعضاء النيابة العامة تقييما وقرارا
ً
موضوعين ،ويتم تحديدهما وفقا للقانون ،ومدونة قواعد السلوك املنهي ،وسائر املعايير
واألخالقيات.
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بعض
مهام النيابة العامة
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النيابة العامة لدى المحاكم االبتدائية
دور النيابة العامة في الدعوى العمومية
يجب حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات الزجرية تحت طائلة بطالن املسطرة
(الفصل  4-3من ظهير  15يوليوز  1974املتعلق بالتنظيم القضائي).
يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة ( ...املادتان  3-2من ق.م.ج).
تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون،
ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخيرالقوة العمومية مباشرة (املادة  36من ق.م.ج).
تمثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية وتحضرمناقشات هيئات الحكم .ويجب النطق
بجميع املقررات بحضورها.
تقوم النيابة العامة بإشعار الوكيل القضائي للمملكة باملتابعات املقامة في حق القضاة أو
املوظفين أو األعوان التابعين للسلطة أو القوة العمومية ،وتشعركذلك اإلدارة التي ينتمون إليها.
تسهرالنيابة العامة على تنفيذ املقررات القضائية (املادة  37من ق.م.ج).
يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتابية ،طبقا للتعليمات التي تتلقاها ،ضمن
الشروط املنصوص عليها في املادة  .51وهي حرة في تقديم املالحظات الشفهية التي ترى أنها
ضرورية لفائدة العدالة ( املادة  38من ق.م.ج).
ال يمكن تجريح قضاة النيابة العامة (املادة  274من ق.م.ج).
يمكن للنيابة العامة استئناف األحكام الصادرة في املخالفات إذا قضت بعقوبة سالبة
للحرية واألحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها (املادتان  396و  397من ق.م.ج)
كما يحق لها أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قا�ضي التحقيق
باستثناء األوامرالصادرة بإجراء خبرة.
عالقة النيابة العامة بالشرطة القضائية

إن جهاز الشرطة القضائية يبقى أهم الوسائل املعتمدة ملكافحة الجريمة تحت إشراف
وتسيير ومراقبة النيابة العامة ،فاملادة  16من ق.م.ج تنص على أنه «يسير وكيل امللك أعمال
الشرطة القضائية في دائرة نفوذه» ،واملادة  19تجعل وكيل امللك ونوابه ضباطا سامين للشرطة
القضائية.
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الحراسة النظرية

يسهروكيل امللك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وعلى مباشرتها في األماكن
املعدة لهذه الغاية املوجودة في دائرة نفوذه ،كما يسهرعلى احترم التدابيرالكفيلة باحترام أنسنة
ظروف االعتقال.
يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه األماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك ،دون
أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر ،وعليه أيضا مراقبة سجالت الحراسة النظرية.
يحرر تقريرا بمناسبة كل زيارة يقوم بها ،ويشعر الوكيل العام للملك بمالحظاته بما يعاينه
من إخالالت( .املادة  45من ق.م.ج).
التفتيش

يجب على النيابة العامة مراقبة وقت إجراء التفتيش إذ ال يجوز كقاعدة أن يتم قبل الساعة
السادسة صباحا وبعد التاسعة ليال ،ما عدا في األحوال التي استثناها القانون .كما يجب التأكد
من كون التفتيش تم بحضور وموافقة صاحب املنزل أو ممثله وإال بحضور شاهدين أجنبيين
عن الشرطة القضائية( .املادتان  60و 62من نفس القانون).
غيرأنه يجب مراعاة بعض االستثناءات ،على سبيل املثال تفتيش مكتب محام يتولى القيام
به قاض من قضاة النيابة العامة بمحضر نقيب املحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي
وسيلة من الوسائل املمكنة (املادة  59من ق.م.ج).
كذلك املادة  10من الظهيرالصادربتاريخ  1974/05/21املتعلق بزجراإلدمان على املخدرات
السامة تسمح لضباط الشرطة القضائية بإجراء التفتيش في املنازل خارج الساعات القانونية
بناء على إذن كتابي خاص يسلمه وكيل امللك.
تنقيط ضباط الشرطة القضائية

يسيروكيل امللك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم
في نهاية كل سنة .يوجه وكيل امللك الئحة التنقيط إلى الوكيل العام للملك قصد إبداء وجهة
نظره وإحالتها على السلطة املشرفة إداريا على ضباط الشرطة القضائية .ويؤخذ هذا التنقيط
بعين االعتبارمن أجل التقييم العام للمعني باألمر.
يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية
أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرة مقرها .ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكالء العامين
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للملك أن يرفعوا إليه تلقائيا مالحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثا
تحت إشرافهم خالل السنة( .املادة )45
إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ورد األشياء لمن له الحق فيها

أوال  :يجوز لوكيل امللك أن يأمرباتخاذ أي إجراء تحفظي يراه مالئما لحماية الحيازة وإرجاع
الحالة إلى ما كانت عليه وأمره هذا يتم تنفيذه بواسطة القوة العمومية فور صدوره متى توفرت
بعض الشروط ،كارتكاب جنحة انتزاع الحيازة عقب حكم قضائي سبق تنفيذه ،ويعرض األمر
على املحكمة التي ستنظر في الدعوى العمومية أو هيئة التحقيق التي ستتولى التحقيق فيها
داخل أجل ثالثة أيام على األكثرلتأييده أوتعديله أوإلغائه ،علما بأن املحكمة أوقا�ضي التحقيق
ال يبت في موضوع الحيازة نفسها وإنما في التعديل أو التأييد أو اإللغاء ،ألن البت في املوضوع ال
يتم إال بعد مناقشة القضية وإصدارالحكم في الدعوى العمومية.
ثانيا  :يمكن لوكيل امللك رد األشياء املضبوطة أثناء البحث إذا لم تكن هناك أي منازعة
جدية ،أي عدم وجود منازعة مبنية على أسباب وجيهة تخص ملكية هذه األشياء أو حيازتها ،وأال
تكون الزمة لسيرالدعوى كأن تكون ضرورية باعتبارها أداة اقتناع أو حاسمة في إثبات الجريمة
أو البراءة منها وأال تكون خطيرة ،واملقصود هنا الخطورة غير العادية كاألسلحة واملتفجرات ،وفي
األخيرأال تكون قابلة للمصادرة حتى ال يتعذراستردادها لتنفيذ الحكم الذي قد يق�ضي بمصادرتها
(املادة  40من ق.م.ج).
اإلكراه البدني

يتم اإلكراه البدني بإيداع املدين في السجن إال إذا أثبت عسره بشهادة عوز وشهادة عدم
الخضوع للضريبة ( املادة  635من ق.م.ج) ،ويقدم طلب تطبيق اإلكراه البدني إلى وكيل امللك
الذي يحيل امللف على قا�ضي تطبيق العقوبات للتأكد من الشروط املتطلبة قانونا ،وفي حالة
املنازعة في صحة إجراءات اإلكراه البدني يبث رئيس املحكمة في الخالف بشكل استعجالي (املادة
 643من ق.م.ج) ،وفي حالة ثبوت انقضاء الدين أو بناء على طلب من الدائن نفسه فإن وكيل
امللك يفرج عن املدين املعتقل ( املادة  645من ق.م.ج).
واملالحظ بالنسبة لاللتزامات التعاقدية ،فإن اململكة املغربية صادقت على العهد الدولي
للحقوق املدنية والسياسية بمقت�ضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ  1979/11/08الذي
تنص مادته  11على أنه ال يجوز سجن إنسان فقط على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام
تعاقدي ...وهذا املبدأ أقره املجلس األعلى (محكمة النقض حاليا) في قراره عدد  3515بتاريخ
 2000/09/25في امللف املدني عدد  .1999/1/2051وهو ما تم التأكيد عليه بمقت�ضى التعديل
الذي جاء به ظهير  2006/11/22املتعلق باإلكراه البدني.
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وهكذا صدر الظهير الشريف رقم  1.06169بتاريخ  2006/11/22الرامي إلى تعديل أحكام
الظهيرالشريف رقم  1.60.305بتاريخ  1961/02/20بشأن استعمال اإلكراه البدني في القضايا
املدنية إذ جاء في الفصل األول منه « ال يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على
الوفاء بالتزام تعاقدي فقط».
البطائق رقم  1ونظائرها

يشهد وكيل امللك بصحة البطاقة رقم  1التي يحررها كاتب الضبط باملحكمة التي بتت في
القضية ،بعد التأكد من محتواها وتستعمل على الخصوص لتطبيق العقوبات في حالة العود،
وإللغاء إيقاف التنفيذ وكذا لتمكين مختلف اإلدارات من منع املجرمين من ولوج الوظائف
العمومية واالنخراط في القوات املسلحة امللكية ( املادة  659من ق.م.ج) ويحرر كاتب الضبط
نظيرا من جميع البطائق رقم  1الناصة على عقوبة سالبة للحرية يوجه إلى اإلدارة العامة لألمن
الوطني على سبيل اإلخبار ( املادة  664من نفس القانون).
مسطرة تسليم المجرمين

من بين املهام الجديدة التي منحها قانون املسطرة الجنائية للنيابة العامة ،إصدار أوامر
دولية بالبحث وإلقاء القبض لضرورة تطبيق مسطرة تسليم املجرمين استنادا للمادة  40من
قانون املسطرة الجنائية.
وباملقابل فإن املادة  726من قانون ق.م.ج ملا تعرضت لطلبات تسليم املجرمين ،التي توجه
إلى السلطات املغربية أوجبت أن يرفق طلب التسليم « باألصل أو بنظير إما لحكم بعقوبة قابلة
للتنفيذ ،وإما ألمربإلقاء القبض أولكل سند إجرائي آخرقابل للتنفيذ وصادرعن سلطة قضائية
وفق الكيفيات املقررة في قانون الدولة الطالبة» .فالدولة الطالبة تصدر أمرا دوليا بإلقاء
القبض أو مذكرة بحث دولية ،يتم نشره على الصعيد الدولي بواسطة املنظمة الدولية للشرطة
الجنائية « أنتربول» وعند إلقاء القبض على املعني باألمر ،يجري وكيل امللك خالل  24ساعة
من وقوع االعتقال استجوابا معه حول هويته ويخبره بمضمون السند الذي اعتقل بسببه ،ثم
يحرر محضرا بهذه العملية ،ويتم نقل الشخص املعتقل إلى املؤسسة السجنية الواقعة بمقر
محكمة النقض ،ويوجه وكيل امللك فورا الطلب واملستندات املدلى بها إلى الوكيل العام للملك
لدى محكمة النقض.
رد االعتبار القضائي

يعد تقديم املحكوم عليه الطلب برد االعتبار ،يقوم وكيل امللك بإجراء بحث بواسطة
مصالح الدرك أو الشرطة باألماكن التي أقام بها؛ ثم يوجه نسخة من األحكام الصادرة بالعقوبة
وملخص سجل االعتقال في املؤسسات السجنية التي ق�ضى بها املحكوم عليه مدة عقوبته
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والبطاقة رقم  2من السجل العدلي مقرونة برأيه إلى الوكيل العام للملك الذي يحيلها إلى الغرفة
الجنحية بمحكمة االستئناف؛ وتبت الغرفة داخل شهرين بناء على مستنتجات الوكيل العام
للملك وبعد االستماع إلى الطرف الذي يعنيه األمر ،وتقع اإلشارة إلى القرار الصادر برد االعتبار
بطرة القرارات الصادرة بالعقوبة وفي السجل العدلي ( املادة  690وما يليها).
القوانين الخاصة
ظهير شريف رقم  1.07.079الصادر في  17أبريل  2007بتنفيذ القانون رقم 43.05
املتعلق بمكافحة غسل األموال
إن الهدف من سن القانون هوما أصبح لغسيل األموال من أثرسلبي على النماء االقتصادي
واالجتماعي ،إذ يؤثر على العالقات بين املقاوالت وعلى تسيير السياسة االقتصادية ،وي�سيء إلى
سمعة البلد ويشجع االستثمارات غير املجدية واملضاربات وتنامي األنشطة اإلجرامية العابرة
للحدود.
وعمال بمقتضيات الظهير املذكور حدد املشرع املغربي جهات معنية تتولى جمع املعلومات
املرتبطة بغسل األموال – منها وحدة ملعالجة املعلومات املالية طبقا للمادة  .14وتحيلها على
وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بالرباط -باعتبار محاكم الرباط هي املختصة وحدها للبث
في هذا النوع من القضايا ،فيأمر بإجراء البحث علما بأنه ليس هناك ما يمنع النيابة العامة من
أن تضع يدها مباشرة دون اللجوء إلى الوحدة املذكورة ،كما يمكن لوكيل امللك خالل مرحلة
البحث أن يأمربحجزممتلكات األشخاص املعنويين املشتبه في تورطهم في هذه الجرائم.
والظهير حدد الجرائم التي تدخل في نطاق جرائم األموال في املادة  2-574من القانون
الجنائي كما أشار إلى العقوبات الحبسية ،بما في ذلك ظروف التشديد والعقوبات اإلضافية
وظروف التخفيف في املادة  3-574و ما يليها من نفس القانون.
السجل العدلي
يشمل السجل العدلي مركزا وطنيا تابعا لوزارة العدل ،يختص بمراقبة املراكزاملحلية ويتولى
مسك سجل عدلي خاص باألشخاص املولودين خارج اململكة ويديره أحد القضاة العاملين بوزارة
العدل .في حين يتولى مركز السجل العدلي املحلي مسك السجالت العدلية لجميع األشخاص
مهما كانت جنسيتهم ويديره أحد قضاة النيابة العامة ( املادتان  654و  655من ق.م.ج).
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مدونة الجمارك والضرائب غيراملباشرة كما وقع تعديلها بمقت�ضى الظهيرالشريف رقم
 1.00.222الصادربتاريخ  5يونيو 2000
تثبت األفعال املخالفة للقوانين واألنظمة الجمركية عن طريق الحجز أو البحث؛ ويحق
لألعوان محرري املحاضر أن يحجزوا في كل مكان البضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة
وكذا جميع الوثائق املتعلقة بهذه األشياء.
ولتحريك الدعوى العمومية ينبغي التمييز بين الجنح الجمركية كما تنص على ذلك املادة
 249من املدونة؛ فبالنسبة للجنح الجمركية تتولى تحريك الدعوى العمومية النيابة العامة
أو الوزير املكلف باملالية أو مدير اإلدارة وتتعلق باستيراد أو تصدير املخدرات واملواد املخدرة
أومحاولة ذلك ( املادة  279مكرر مرتين) أوتتعلق بتهريب البضائع أي االستيراد أوالتصديرخارج
مكاتب الجمرك( املادة .)281
أما بالنسبة للمخالفات الجمركية فال تحرك الدعوى العمومية إال بمبادرة من الوزير
املكلف باملالية أو مدير اإلدارة وتتعلق باستيراد أو تصدير بضائع بدون رخصة ...أو تصريح غير
صحيح أو مناورة عند االستيراد أو التصدير  ...أو إغفال أحد البيانات الواجب تضمينها في
التصريحات(املواد .)299-297-294-285
وإذا وقع الصلح ترتب عليه بالنسبة إلى األطراف املتعاقدة انقضاء دعوى النيابة العامة
ودعوى اإلدارة.
ظهير شريف  1.86.238الصادر بتاريخ  31ديسمبر  1986بتنفيذ القانون رقم 23.86
املتعلق بتنظيم املصاريف القضائية في امليدان الجنائي
عمال باملادة  28من القانون رقم  23.86فإنه يمكن أن تسلم إلى األطراف وعلى نفقتهم
نسخة من الشكوى أو البالغ أو من األوامر القضائية النهائية ،أو بإذن من النيابة العامة نسخة
من جميع املستندات األخرى املتعلقة باإلجراءات ،وال يمكن أن تسلم للغير نسخ من القرارات
واألحكام أو غيرها من النسخ إال بإذن من الوكيل العام للملك أو من وكيل امللك تبعا للمحكمة
التي تروج أمامها القضية ،وبعد أداء املصاريف املتعلقة بها؛ وفي كل ما ذكر فإن الوكيل العام
للملك هو الذي يمنح اإلذن كل ما تعلق األمر بلف تم حفظه دون متابعة أو إجراءات أفضت
إلى صدور مقرر بعدم املتابعة أو بقضية صدرفيها األمربسرية الجلسة ( املادة .)29
تدفع مصاريف القضاء الجنائي بعد أن يؤشر عليها قا�ضي النيابة العامة ،ثم يوجهها
إلى رئيس املحكمة أو القا�ضي الذي يفوض إليه ذلك فيذيل بيان املصاريف بالصيغة التنفيذية.
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وإذا تضمن البيان مصاريف تزيد على  500درهم ال يمكن أن يطلب تقدير القا�ضي،
إال بعد تأشيرة الوكيل العام للملك الذي وجهت إليه النيابة العامة لدى املحكمة املختصة نسخ
البيانات بعد التحقق من صحتها ( املادة .)37
املرسوم امللكي رقم  514.65صادر في فاتح نونبر  1966بمثابة قانون يتعلق باملساعدة
القضائية
ترفع طلبات املساعدة القضائية إلى وكيل امللك الذي يعمل على إجراء تحقيق عن طريق
الضابطة القضائية للتأكد من املوارد املالية لصاحب الطلب ويتم عرض امللف على إحدى
جلسات املساعدة القضائية التي يرأسها أحد قضاة النيابة العامة بعضوية نقيب هيئة املحامين
أو من ينوب عنه وممثل عن إدارة التسجيل والتنبر ،وال يجوز للمكتب أن يتداول إال بحضور
جميع أعضائه؛ وفي حالة االستعجال يسوغ لرئيس املكتب أن يمنح مؤقتا املساعدة القضائية
إذا رأى ضرورة ذلك بشرط أن يعمل على البت في منحها نهائيا في أقرب اجتماع يعقده املكتب
(الفصل .)5
وفي حالة الرفض من طرف مكتب املساعدة القضائية لدى املحكمة البتدائية وكذا في حالة
عدم االختصاص من غير إحالة القضية على مكتب آخر أو في حالة تسوية مسألة االختصاص،
يمكن للطالب والنيابة العامة استئناف القضية أمام املكتب املحدث بمحكمة االستئناف الذي
يكون مقرره نهائيا في هذه الحاالت ( الفصل .)11
ويجوز املطالبة بسحب املساعدة القضائية من طرف النيابة العامة متى توفرت أحد
األسباب املنصوص عليها في الفصل  14من بينها إذا أصبح املشتكي يتوفرعلى موارد مالية كافية.
ظهير شريف رقم  1.58.376صادر في  15نونبر  – 1958كما وقع تغييره وتتميه -يضبط
بموجبه حق تأسيس الجمعيات
يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقرالسلطة اإلدارية املحلية الكائن به مقرالجمعية
يسلم عنه وصل مؤقت؛ وتوجه السلطة املحلية إلى النيابة العامة باملحكمة االبتدائية املختصة
نسخة من التصريح والوثائق املرفقة به إلبداء رأييها في الطلب عند االقتضاء؛ وبعد استيفاء
اإلجراءات يسلم الوصل النهائي داخل أجل  60يوما ( املادة  )5ويمكن للنيابة العامة أن تتقدم
بطلب حل الجمعية إذا كان في وضعية مخالفة للقانون؛ كما تصرح املحكمة بالبطالن إذا
كان هدف الجمعية غير مشروع يتنافى مع القوانين أو اآلداب العامة أو يمس بالدين اإلسالمي
أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام امللكي أو يدعو إلى كافة أشكال التميز (املادة  3و.)7
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ظهير شريف رقم  1.16.122صادر في  10أغسطس  2016بتنفيذ القانون رقم 88.13
املتعلق بالصحافة والنشر
يجب التصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية داخل أجل  30يوما السابقة
لليوم الذي يتوقع فيه إصداره .ويودع هذا التصريح في ثالثة نظائر لدى وكيل امللك باملحكمة
االبتدائية الذي يوجد فيه املقر الرئي�سي للمؤسسة الصحفية ،وبعد استيفاء إجراءات اإليداع
يسلم وكيل امللك املختص فورا شهادة اإليداع تتضمن البيانات الواردة في املادة  21من القانون
تسلم عند نشر كل عدد من املطبوع الدوري نسخة منه للنيابة العامة لدى املحكمة االبتدائية
التي يوجد في دائرة نفوذها الترابي املقراالجتماعي للمؤسسة الصحفية (املادة .)26
ظهير شريف  1.03.196الصادر في  11نونبر  2003بتنفيذ القانون رقم  02.03املتعلق
بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية وبالهجرة الغيرمشروعة
يمكن أن يتخذ قرار الطرد من قبل اإلدارة إذا كان وجود الشخص األجنبي فوق التراب
املغربي يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام ( املادة  )25وفي انتظار تنفيذ القرار املذكور يحتفظ
باألجنبي خالل املدة الالزمة ملغادرته ،كذلك إذا ُرفض دخول أجنبي إلى التراب املغربي فإن اإلدارة
تصدر قرارا كتابيا معلال باالحتفاظ به؛ وسواء تعلق األمر بطرد أو دخول األجنبي فإنه يتعين
فورا إخبار وكيل امللك الذي يجب عليه طوال مدة االحتفاظ االنتقال إلى عين املكان والتحقق
من ظروف االحتفاظ ويطلع على السجل الخاص باألشخاص املحتفظ بهم( -املادتان  35و )36
ويجوز له استئناف األمرالصادرعن رئيس املحكمة بخصوص مدة االحتفاظ (املادة .)38
ظهير شريف  1.92.31الصادر في  17يونيو  1992بتنفيذ القانون رقم  012.90املتعلق
بالتعمير
تضمن القانون رقم  66.12املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في مجال التعمير والبناء
مجموعة من املستجدات من أهمها :
 إلغاء اعتبار الشكاية الصادرة عن رؤساء املجالس الجماعية والبلدية شرطا إلزاميالتحريك املتابعة؛
 منح مراقبي التعميرالتابعين للوالي أوالعامل ولإلدارة صفة ضباط شرطة قضائية يزاولونمهامهم تحت إشراف النيابة العامة (املادة )65؛
 إمكانية معاينة مخالفات التعميرمن طرف ضباط الشرطة القضائية وإنجازمحاضربماعاينوه تحت إشراف النيابة العامة املختصة (املادة )66؛
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ظهير شريف  1.92.7الصادر في  17يونيو  1992بتنفيذ القانون رقم  25.90املتعلق
بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات
يقوم املراقب الذي عاين مخالفة بتحرير محضر بذلك طبقا ألحكام املادة  24من ق.م.ج،
يوجه أصله إلى وكيل امللك في أجل أقصاه  3أيام من تاريخ نشراملعاينة (املادة .)2-63
يتخذ املراقب أو ضابط الشرطة القضائية ،مباشرة بعد معاينة املخالفة أمرا بإيقاف
األشغال في الحال ،وإذا لم ينفذ املخالف األمر املبلغ إليه بإيقاف األشغال في الحال يمكن
للمراقب حجز املعدات واألدوات ومواد البناء ،ووضع األختام عليه ويحرر محضر بذلك يوجه
إلى وكيل امللك (.)3-63
تقوم السلطة اإلدارية املحلية بإصدار أمر بهدم األشغال أو األبنية إذا لم يقم املخالف
باالمتثال لألمراملوجه إليه بإنهاء املخالفة داخل األجل املضروب له (املادة .)4-63
وال يحول هدم األشغال أو البناء غيرالقانوني دون تحريك الدعوى العمومية وال يترتب عنه
سقوطها إذا كانت جارية (املادة .)5-63
ظهير شريف  1.00.225الصادر في  5يونيه  2000بتنفيذ القانون رقم  06.99املتعلق
بحرية األسعارواملنافسة.
يقوم وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بإجراء املتابعة ،بعدما يتوصل بإحالة من الوزير
األول تتضمن قرارا معلال يأمر فيه املخالفين ألحكام هذا الظهير بجعل حد للممارسات املنافية
لقواعد املنافسة أو يفرض عليهم شروطا خاصة (املادة  ،)36منها األعمال املدبرة أو االتفاقيات
أو التحالفات عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة املنافسة أو الحد منها
أو تحريف سيرها في سوق ما ،واالستغالل التعسفي لسوق داخلية برفض البيع أو في بيوع مقيدة
أو في شروط بيع تمييزية أو إلغاء سوق أو الحيلولة دون دخول منشأة أو منتوجاتها إلى أحد
األسواق (املادتين  6و.)7
وترفع الطعون في قرارات الوزير األول إلى املحكمة اإلدارية املختصة باستثناء قرارات
اإلحالة إلى وكيل امللك (املادة .)46
ظهير شريف  1.00.19الصادر في  15فبراير  2000بتنفيذ القانون رقم  17.97املتعلق
بحماية امللكية الصناعية املغير واملتمم بالقانون رقم  31.05الصادر األمر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.05.190املؤرخ في  14فبراير2006
تشيراملادة  205من الظهيرإلى أنه يجوز للنيابة العامة أن تقيم الدعوى العمومية رغم عدم
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تقديم شكوى من الطرف املتضرر ،في حالة مخالفة األحكام الواردة في املواد  24و  113و: 135
-املادة  : 24االختراعات التي يكون نشرها أو استعمالها منافيا للنظام العام أواآلدابالعامة.
-املادة  : 113الرسوم أو النماذج الصناعية التي تخل باآلداب العامة أو النظام العام وكذاالرسوم أو النماذج الصناعية التي تمثل الصور والشارات واملختصرات والتسميات و األوسمة.
والشعارات والعمالت املنصوص عليها في املادة  135ما عدا بإذن في استعمالها تمنحه السلطات
املختصة.
 املادة : 135أ -إذا كانت العالمة تمثل صورة جاللة امللك أو صورة أحد أفراد األسرة امللكية ،والرموزواألعالم والشعارات الرسمية للمملكة ،أو لباقي البلدان األعضاء في اتحاد باريس ،ومختصرات
أو تسميات منظمة األمم املتحدة واملنظمات الدولية واألوسمة الوطنية أو األجنبية والعمالت
الغربية أو األجنبية ،وكذا كل تقليد يتعلق بالشعارات.
ب -إذا كانت العالمة تتنافى مع النظام العام أو اآلداب العامة أو يمنع استعمالها قانونا.وتشير املادة  206من نفس الظهير إلى أنه يحجز ،حين االستيراد بطلب من النيابة العامة،
بناء على أمرمن رئيس املحكمة كل منتج يحمل بصفة غيرشرعية ،عالمة صنع أو تجارة أو خدمة
أو إسما تجاريا ،وكذا املنتجات التي تحمل بيانات كاذبة تتعلق بمصدر املنتجات أو هوية املنتج
أو الصانع أو التاجر.
ظهيرشريف رقم  1.11.03صادرفي  18فبراير  2011بتنفيذ القانون رقم  31.08املتعلق
بتحديد تدابيرلحماية املستهلك
يهدف هذا القانون إلى حماية املستهلك من الظواهر التجارية غير املشروعة مثل ارتفاع
األسعارواالحتكاروالغش والتزويروالتهريب والتدليس ...
يتولى ضباط الشرطة القضائية والباحثون املنتدبون من قبل اإلدارة املختصة البحث في
املخالفات ،ويوجهوا املحاضر إلى وكيل امللك داخل أجل ال يمكن أن يتعدى  15يوما من تاريخ
إتمام البحث ،وال يجوز لهم زيارة األماكن وحجز الوثائق وكل حامل للمعلومات إال بترخيص
معلل من وكيل امللك (املواد .)170 ،167 ،166
تأمر املحكمة في حالة اإلدانة بنشر أو تعليق املقرر القضائي أو بهما معا على نفقة املحكوم
عليه؛ وعند عدم تنفيذ ما ذكرمن طرف املحكوم عليه يتم البت أو النشربناء على طلب النيابة
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العامة )املادة .( 175
ظهير شريف رقم  1.97.185صادر في  4شتنبر  1997بتنفيذ القانون التنظيمي رقم
 31.97املتعلق بمجلس النواب
تقوم النيابة العامة بإعمال مقتضيات املادة  9من القانون أعاله في حالة صدور أحكام
قاضية بإدانة أحد السادة أعضاء مجلس النواب فيما قد ينسب إليه من أفعال بعد االنتخاب.
ظهير شريف رقم  1.97.186صادر في  4شتنبر  1997بتنفيذ القانون التنظيمي رقم
 32.97املتعلق بمجلس املستشارين
تقوم النيابة العامة بإعمال مقتضيات املادة  13من القانون أعاله في حالة صدور أحكام
قاضية بإدانة أحد السادة أعضاء مجلس املستشارين فيما قد ينسب إليه من أفعال بعد
االنتخاب.
دور النيابة العامة في الدعوى المدنية
ينص الباب الثاني من الظهيرالشريف بمثابة قانون رقم  1.74.447بتاريخ  28شتنبر 1974
املتعلق بقانون املسطرة املدنية على دور النيابة العامة أمام املحاكم املدنية في الفصول من 6
إلى .10
يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل األغيار في
الحالة التي ينص عليها القانون (الفصل .)6
يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية
أو مدعى عليها في األحوال املحددة بمقت�ضى القانون (الفصل .)7
تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها،
وكذا في الحاالت التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطالعها على امللف ،أو عندما تحال
عليها القضية تلقائيا من طرف املحكمة ،وال يحق لها في هذه األحوال استعمال أي طريق للطعن
(الفصل .)8
يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى التالية املنصوص عليها في الفصل : 9
 -1القضايا املتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية
والهيآت والوصايا لفائدة املؤسسات الخيرية وممتلكات األحباس واألرا�ضي الجماعية؛
 -2القضايا املتعلقة باألسرة؛
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 -3القضايا املتعلقة بفاقدي األهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل
قانوني نائبا أو مؤازرا ألحد األطراف؛
 -4القضايا التي تتعلق وتهم األشخاص املفترضة غيبتهم؛
 -5القضايا التي تتعلق بعدم االختصاص النوعي؛
 -6القضايا التي تتعلق بتنازع االختصاص ،تجريح القضاة واإلحالة بسبب القرابة
أو املصاهرة؛
 -7مخاصمة القضاة؛
 -8قضايا الزورالفرعي.
يشارفي الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تالوتها بالجلسة وإال كان باطال.
يعتبرحضور النيابة العامة في الجلسة غيرإلزامي إال إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها
محتما قانونا .ويكون حضورها اختياريا في األحوال األخرى (الفصل .)10
أهلية الدولة لإلرث

عند انعدام وارث معروف لإلرث تخبر السلطة املحلية ملكان الوفاة وكيل امللك بذلك ،مع
بيان املتروك ،فيتقدم بطلب إلى رئيس املحكمة االبتدائية الذي يصدرأمرا يعين فيه كاتب ضبط
إلحصاء األموال والقيم املتروكة ّ
وقيما على حراستها ،ثم يخطر وكيل امللك حينئذ إدارة األمالك
ِ
املخزنية )املادة  267من ق.م.م(.
القوانين الخاصة
ظهير شريف رقم  22.04.1صادر في  3فبراير  2004بتنفيذ القانون رقم  70.03بمثابة
مدونة األسرة
أناط املشرع بالنيابة العامة مهام جديدة للتدخل باعتبارها طرفا رئيسيا في قضايا مدونة
األسرة عمال باملادة الثالثة ،تهدف الحرص على حسن تطبيق القانون واملحافظة على التوازن
بين حقوق األفراد واملجتمع ،وبإمكانها تتبع القضايا املتعلقة باألسرة وتبلغ إليها املقاالت وتمارس
الطعن وفق مقتضيات القانون.
وهذه املهام تبدأ من إبرام عقد الزواج إلى تصفية التركة عند الوفاة ،مرورا بمختلف
الوضعيات النزاعية التي قد تعرفها العالقة الزوجية من طالق ونفقة وحضانة ونسب وغيبة،
هذه االختصاصات أوردها املشرع في  25مادة تأرجحت بين الدور الرئي�سي تارة والوقائي والحمائي
تارة أخرى واملساعد في حاالت أخرى.
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ظهيرشريف رقم  1.02.239صادرفي  3أكتوبر  2002بتنفيذ القانون رقم  37.99املتعلق
بالحالة املدنية
تمسك سجالت الحالة املدنية في نظيرين على صعيد كل مكتب للحالة املدنية داخل اململكة
وفي ثالثة نظائرفي كل مكتب خارج اململكة وتخضع قبل استعمالها إلذن وكيل امللك (املادة ،)12
الذي يحرر محضرا بإصالح األخطاء املالحظة في مسك السجالت يوجه نسخة منه إلى ضابط
الحالة املدنية لتصحيح األخطاء ونسخة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف ،ويقوم
بمتابعة ضباط الحالة املدنية أو غيرهم من األعوان في حالة ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون
(املادة .)13
وإذا تعلق األمر بمولود من أبوين مجهولين أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع ،يصرح
وكيل امللك بوالدته بصفة تلقائية (املادة  .)16وإذا عثر على جثمان شخص تعين على ضابط
الحالة املدنية إقامة رسم وفاة له بناء على محضر منجز من طرف الشرطة القضائية ومؤشر
عليه من طرف وكيل امللك (املادة .)25
يختص وكيل امللك بمنح اإلذن في إصالح األخطاء املادية العالقة برسوم الحالة املدنية؛ في
حين تختص املحكمة االبتدائية في الطلبات الرامية إلى تصحيح األخطاء الجوهرية (املادة ،)36
ثم يوجه الحكم الصادر بالتصحيح أو اإلذن به من طرف وكيل امللك إلى ضابط الحالة املدنية
الذي يقوم بتضمين ملخصه في طرة الرسم املصحح (املادة  .)41أما بالنسبة لسجالت الحالة
املدنية املمسوكة من طرف املراكز الديبلوماسية والقنصليات املغربية بالخارج فهي تخضع
ملراقبة وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بالرباط (املادة  .)15وعن األخطاء املرتكبة برسوم
الحالة املدنية املسجلة بالجهات املذكورة ينبغي التمييز بين األخطاء املادية ويرجع االختصاص
لوكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بالرباط بمنح اإلذن باإلصالح أو رفضه بقرارمعلل واألخطاء
الجوهرية التي يرجع االختصاص في طلبات إصالحها إلى املحكمة االبتدائية بالرباط (املادة .)39
ظهيرشريف رقم  1.02.172صادرفي  13يونيو  2002بتنفيذ القانون رقم  15.01املتعلق
بكفالة األطفال املهملين
بمجرد العثور على طفل مهمل يتولى وكيل امللك إيداعه مؤقتا بإحدى مؤسسات الرعاية
االجتماعية أو لدى أسرة أو امرأة ترغب في كفالته أو رعايته ،ثم يأمر بإجراء بحث حول الطفل
ويتقدم بطلب التصريح بكون الطفل مهمل أمام املحكمة االبتدائية التي تصدر حكما تمهيديا
يتضمن وضعية الطفل (املادتان  4و)8؛ ويتولى وكيل امللك السهر على تنفيذه ثم تصدر حكما
باإلهمال توجه نسخة منه إلى قا�ضي شؤون القاصرين (املادة .)7
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يقوم وكيل امللك بكل اإلجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة املدنية (املادة  )5ويسهر
على إجراء بحث حول الشخص الراغب في الكفالة ،خاصة الجانب األخالقي والوسائل املادية
لتلبية احتياجات الطفل ،ويستدعي أعضاء اللجنة ،كما هو منصوص عليه في املادة  16من
الظهير لدراسة ملف الكفالة ويرفع األمر إلى قا�ضي القاصرين من أجل إصدار حكم بإسناد
الكفالة ويعهد في نفس الوقت إلى النيابة العامة تتبع ومراقبة شؤون الطفل.
زواج معتنقي اإلسالم واألجانب
إن اإلذن بزواج معتنقي اإلسالم واألجانب يتطلب إجراء بحث على يد وكيل امللك للتحقق
من انتفاء موانع الزواج ومن كون الطرف األجنبـي ذا سلوك حسن ،هذا وإن املادة  65من مدونة
األسرة تشير إلى أنه من بين الوثائق التي يضمها ملف عقد الزواج ،اإلذن بالزواج يصدره قا�ضي
األسرة ووثيقة اعتناق اإلسالم وشهادة اإلقامة وشهادة عدم السوابق العدلية مسلمة من بلد
اإلقامة أو من السلطات الوطنية لبلده وشهادة من السجل العدلي املركزي الخاص باألجانب
بوزارة العدل وشهادة الكفاءة ،ثم يأذن القا�ضي للعدلين بتوثيق عقد الزواج.
ظهيرشريف رقم  1.01.124صادرفي  22يونيو  2001بتنفيذ القانون رقم  49.00بتنظيم
مهنة النساخة
يخضع الناسخ في مزاولة عمله ملراقبة القا�ضي املكلف بالتوثيق؛ وفي حالة ارتكاب الناسخ
مخالفة تتعلق بواجباته املهنية أو أفعاال منافية الشرف أو النزاهة أو األخالق ،فإن القا�ضي
املذكور يحيل الشكايات واألبحاث على وكيل امللك الذي يباشراملتابعة التأديبية -وفي هذه الحالة
يمكنه أن يأمربإيقاف الناسخ مؤقتا عن العمل -وتبت املحكمة في غرفة املشورة ويكون حضور
النيابة العامة بها إلزاميا ويحث لوكيل امللك الطعن باالستئناف في الحكم الصادربشأن املتابعة
التأديبية وهو الذي يتولى تنفيذ العقوبة التأديبية املحكوم بها.
ظهيرشريف صادرفي  4ماي  1925املتعلق بالتوثيق العصري
يخضع املوثق ملراقبة مزدوجة من طرف موظفي إدارة املالية وقضاة النيابة العامة في شأن
محاسبتهم وفي األموال والقيم املودعة لديهم وفي صحة الرسوم التي يحررونها ولسائرأعمالهم.
وتتولى النيابة العامة ،مرة في السنة على األقل ،مراجعة صندوق املوثقين واألمانات املودعة
لديهم وترفع تقريرا بذلك إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف (املادة .)31
ويتعين على املوثق احترام أخالقيات املهنة وخاصة عامل الثقة وإال تعرض للعقوبات
التأديبية ،وهي على نوعين :
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أ -عقوبات الدرجة األولى تتمثل في اإلنذار والتوبيخ وتصدر عن الوكيل العام للملك لدى
محكمة االستئناف؛
ب -عقوبات الدرجة الثانية تتمثل في التوقيف املؤقت والعزل وتصدر عن املحكمة -غرفة
املشورة املحال عليها القضية من طرف وكيل امللك -ومن حق الوكيل العام للملك استئناف
جميع األحكام التأديبية (املادة  )35وبإمكانه توقيف املوثق مؤقتا إذا ارتأى ذلك ضروريا
)املادة .( 36
ظهيرشريف رقم  1.06.23صادرفي  14فبراير  2006بتنفيذ القانون رقم  81.03بتنظيم
مهنة املفوضين القضائيين
يحق لوكيل امللك القيام بتفتيش مكاتب املفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذه في
السنة على األقل وكلما اقتضت املصلحة ذلك ،وإذا تبين له وقوع إخالالت مهنية خطيرة أمكنه
إيقاف املفوض القضائي مؤقتا عن العمل ملدة ال تتجاوز شهرين وتحريك متابعة تأديبية في
حقه ويشعر وزير العدل بذلك )املادة  ،( 34كما يمكنه تحريك هذه املتابعة بناء على شكاية من
املتضرر أو تقريرمن رئيس املحكمة أو تقريرالهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
يفتح امللف أمام غرفة املشورة ،حيث تكون النيابة العامة فيها طرفا رئيسيا ،ويجوز
استئناف املقرر التأديبـي أمام غرفة املشورة بمحكمة االستئناف داخل أجل  15يوما كاملة؛
ويسهروكيل امللك على تنفيذ املقرر التأديبـي )املادة .( 40
ظهير شريف رقم  1.58.250بسن قانون الجنسية املغربية صادر في  6شتنبر 1958
املعدل بالظهيرالشريف الصادربتاريخ  23مارس  2007بتنفيذ القانون رقم 62.06
تقدم طلبات اكتساب الجنسية املغربية أو فقدانها أو التنازل عنها وكذا استرجاعها إلى
وزيرالعدل )املادة  ،(25ويمكن لوكيل امللك أن يطعن أمام املحكمة االبتدائية في صحة تصريح
وقعت املوافقة عليه )املادة  ،( 28وإذا استلزم النزاع تأويل مقتضيات دولية تتعلق بالجنسية
فإن النيابة العامة تكاتب وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلعطاء التأويل الصحيح لهذه
املقتضيات )املادة  ،( 36ومن حق النيابة العامة إقامة الدعوى ضد أي شخص طالب منه إثبات
جنسيته أو إثبات عدم تمتعه بها إما تلقائيا أو بطلب من إحدى اإلدارات العمومية علما بأن
الدفع بالجنسية من النظام العام ،وبالتالي فإن املحكمة التي أثيرأمامها هذا الدفع يكون ملزمة
بإيقاف البت في الدعوى إلى حين الفصل في موضوع الجنسية )املادة  .( 37أما إذا نازع شخص
معين في الجنسية يتعين عليه سلوك مسطرة تتمثل في تقديم طلب يبلغ في نظيرين إلى النيابة
العامة التي يتحتم عليها توجيه أحدهما إلى وزير العدل كما يتعين عليها أن تدلي بمستنتجاتها
داخل أجل ثالثة أشهر )املادة .( 42
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النيابة العامة لدى المحاكم التجارية
تتكون النيابة العامة باملحاكم التجارية وبمحاكم االستئناف التجارية طبقا ملقتضيات
الظهيرالشريف  1/97/65بتاريخ  12فبراير  1997بتنفيذ القانون رقم : 53-95
من وكيل امللك ونائب وعدة نواب بالنسبة للمحاكم التجارية ،ومن وكيل عام للملك
ونواب له بالنسبة ملحاكم االستئناف التجارية.
طبقا ملقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.74.338بتاريخ  15يوليوز 1974
املتعلق بالتنظيم القضائي ،كما وقع تتميمه بمقت�ضى املادة الفريدة من القانون رقم 6-98
الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  1-98-118بتاريخ  ،1998-10-1يراقب الوكالء العامون
للملك لدى محاكم االستئناف التجارية قضاة النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط بدوائر
نفوذهم (الفصل  ،)2-18لوكالء امللك لدى املحاكم التجارية سلطة على نوابهم وكذا على موظفي
كتابة النيابة العامة بهذه املحاكم (الفصل .)3-20
تتدخل النيابة العامة في القضايا التجارية طبقا ألحكام الظهير الشريف رقم 1.93.83
الصادربتاريخ  1996-08-01بتنفيذ القانون رقم  15.95املتعلق بمدونة التجارة.
للنيابة العامة صالحية طلب فتح مسطرة معالجة صعوبة املقاولة وفقا ألحكام
املادة .563
كما لوكيل امللك إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك ،أن يطلب من املحكمة إصدار أمر
باستمرارنشاط املقاولة الخاضعة للتصفية القضائية ملدة محددة وفقا ألحكام املادة .620
وبناء على املادة  716في الحاالت املنصوص عليها في املواد من  712إلى  ،715يتقدم وكيل
امللك إلى املحكمة بسقوط األهلية التجارية عن كل مسؤول في شركة تجارية اقترف أحد األفعال
املنصوص عليها في املادة .706
تقوم النيابة العامة لدى املحكمة االبتدائية العادية بمتابعة مقترفي الجرائم املنصوص
عليها في املادة  724عمال باملادة .726
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ظهير شريف رقم  1.96.124صادر في تاريخ  30أغسطس  1996بتنفيذ القانون رقم
 17.95املتعلق بشركات املساهمة
يمكن للنيابة العامة أن تتقدم بطلب للقضاء لتوجيه أمربتسوية عملية التأسيس تحت
طائلة غرامة تهديدية إذا لم يتضمن النظام األسا�سي كل البيانات املتطلبة قانونيا وتنظيميا،
منها شكل الشركة ومدتها التي ال يمكن أن تتجاوز  99سنة وتسمينها ومقرها االجتماعي وغرضها
ومبلغ رأس مالها ،أو أغفل القيام بأحد اإلجراءات التي تنص عليها فيما يخص تأسيس الشركة
أو تمت بصورة غيرقانونية (املادتين  2و  12من نفس القانون).
ظهير شريف رقم  1.97.49صادر في تاريخ  13فبراير  1997بتنفيذ القانون رقم 5.96
املتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركات
ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة
يمكن للنيابة العامة أن تتقدم بطلب للقضاء لتوجيه أمربتسوية عملية التأسيس تحت
طائلة غرامة تهديدية إذا لم يتضمن النظام األسا�سي كل البيانات املتطلبة قانونيا وتنظيميا منها
– االسم الشخ�صي والعائلي وموطن كل شريك وإذا تعلق األمربشخص معنوي ،تسميته وشكله
ومقره – إنشاء الشركة في شكل شركة التضامن -غرضها -تسميتها -مقرها -رأسمالها -حصة كل
شريك -عدد وقيمة أنصبة كل شريك -مدتها -األسماء الشخصية والعائلية ومواطن الشركاء-
كتابة ضبط املحكمة التي سيودع بها النظام األسا�سي – إمضاء كل الشركاء (املادتين  1و  5نفس
القانون).
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النيابة العامة لدى محكمة االستئناف
تتألف النيابة العامة بمحاكم االستئناف وفق ما هو منصوص عليه في الفصل  6من
الظهير الشريف رقم  1.74.338الصادر بتاريخ  24جمادى الثانية  15( 1394يوليوز )1974
املتعلق بالتنظيم القضائي للملكة من وكيل عام للملك ونواب عامين.
الوكيل العام للملك
بمقت�ضى الفصل  18من الظهير اآلنف الذكر ،فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة
االستئناف ،يراقب في دائرة نفوذه قضاء النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط املكلفين باملصلحة
الجنائية وبمهام كتابة النيابة العامة ،أو املسندة إليهم مهام حسابية وكذا ضابط الشرطة
القضائية وأعوانها.
ويقوم شخصيا ودون إمكانية تفويض ،بتفتيش النيابات العامة واملصالح الجنائية
باملحاكم التابعة لدائرة نفوذه ،كلما رأى فائدة في ذلك ومرة في السنة على األقل ،ويرفع تقريرا
إلى وزيرالعدل بنتائج التفتيش وفق ما هو منصوص عليه في الفصل  14من نفس الظهير.
ويمكنه بمقت�ضى الفصل  21من الظهير نفسه ،إذا بلغ إلى علمه أن قاضيا من قضاة
الحكم أخل بواجباته وأساء إلى سمعة الهيئة التي ينتمي إليها أو مس بحسن سيرإدارة العدل ،أن
يخبرالرئيس األول ملحكمته بذلك ،ويرفع تقريرا بما ذكرإلى وزيرالعدل.
كما يمكنه أن يحيل إلى الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف كل إخالل لضابط من
ضباط الشرطة القضائية أثناء قيامه بمهامه طبقا للمادة  30من ق.م.ج.
نواب الوكيل العام للملك
يقوم نواب الوكيل العام للملك باملهام املنوطة بهم من طرف الوكيل العام للملك.
دور النيابة العامة في الميدان الجنائي
في مجال تحريك الدعوى العمومية وممارستها
بمقت�ضى املاة  48من ق.م.ج فإن الوكيل العام للملك يمثل النيابة العامة أمام محكمة
االستئناف إما بصفة شخصية وإما بصفة شخصية وإما بواسطة نوابه.
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وبمقت�ضى املادة  49من نفس القانون فإنه يسهر على تطبيق القانون الجنائي في دائرة
نفوذه ،وعلى تطبيق السياسة الجنائية (املادة  51من ق.م.ج).
تلقي الوكيل العام للملك الشكايات والوشايات واملحاضر ويتخذ اإلجراءات املالئمة
بشأنها .له أثناء ممارسة مهامه ،الحق في تسخيرالقوة العمومية.
وفي إطار البحث عن مرتكبي الجنايات وتقديمهم للمتابعة ،ويتخذ اإلجراءات الضرورية
إما شخصيا أو يكلف من يقوم بها.
يقيم الدعوى العمومية ويمارسها فيما يخص الجنايات املرتكبة أو الجنح املرتبطة بها،
إما عن طريق إحالة املحاضراملتوصل بها على هيئات التحقيق بمقت�ضى ملتمس بإجراء تحقيق،
وإما عن طريق اإلحالة املباشرة على هيئات الحكم املختصة حيث يقدم جميع املطالب التي
يراها صالحة ،ويطالب بتحقيق العقوبات املقررة في القانون.
كما يسهر على تنفيذ األوامر واملقررات الصادرة عن الهيئات املذكورة .ويمارس – عند
االقتضاء -وسائل الطعن املقررة ضد ما يصدرعنها من مقررات.
ويأمر -في حالة عدم وجود منازعة جدية -برد األشياء املضبوطة أثناء البحث ملن له الحق
فيها ما لم تكن خطيرة أو قابلة للمصادرة ،أوأن سيرالدعوى يقت�ضي إبقائها إلى حين صدور حكم
نهائي فيها.
وباتخاذ اإلجراءات التحفظية املالئمة لحماية الحيازة ،وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه،
في حالة انتزاع الحيازة بعد تنفيذ حكم.
كما يحق له في مجال مكافحة الجريمة والتثبت منها وجمع األدلة عنها ،إصدارأوامردولية
بالبحث وبإلقاء القبض لتطبيق مسطرة تسليم املجرمين ،وسحب جوازسفرالشخص املشتبه
فيه وإغالق الحدود في حقه ملدة ال تتجاوز شهرا واحدا ،كلما كان األمر يتعلق بجناية أو جنحة
مرتبطة بها ،يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر ،وكانت ضرورة البحث تقت�ضي ذلك.
واللجوء – في حالة االستعجال القصوى بصفة استثنائية -إلى األمر بالتقاط املكاملات الهاتفية
املنجزة بوسائل االتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها ،إذا كانت الجريمة
تمس بأمن الدولة أو تتعلق باملخدرات واملؤثرات العقلية أو باألسلحة والذخيرة واملتفجرات
أو باالختطاف أو بأخذ الرهائن ،وكانت ضرورة البحث تقت�ضي التعجيل خوفا من اندثار وسائل
اإلثبات (املادة  108من ق.م.ج) ،مع مراعاة اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة
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االستئناف بالرباط الذي ينفرد باتخاذ اإلجراءات املذكورة متى كان األمر يتعلق بجريمة إرهابية
(املادة  7من القانون رقم  03.03املتعلق بمكافحة اإلرهاب الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم
 1.03.140بتاريخ  26من ربيع األول  25( 1424ماي .)2003
 املطالبة بإجراء تحقيق. التقاط املكاملات الهاتفية (املادة .)108الجنايات والجنح املرتكبة من طرف بعض القضاة أو املوظفين
في حالة ما إذا ما نسب فعل يشكل جناية أو جنحة إلى قاض بمحكمة ابتدائية ،عادية
كانت أم متخصصة ،فإن القانون منح الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف ،إمكانية
إحالة القضية على الرئيس األول للمحكمة ،ليقرر ما إذا كان األمر يقت�ضي إجراء بحث بشأنها
من طرف قا�ضي التحقيق أو من طرف مستشاريكلفه بذلك (املادة  267من ق.م.ج).
وللوكيل العام للملك نفس الصالحيات فيما إذا كان الفعل منسوبا لباشا أو خليفة
أو لعامل أو رئيس دائرة أو قائد أو لضابط شرطة قضائية غير مؤهل ملباشرة وظيفته في مجموع
تراب اململكة أثناء مزاولة مهامه (املادة  268من نفس القانون).
اإلحالة من أجل التشكك املشروع
بمقت�ضى املادة  270من ق.م.ج فإن الغرفة الجنائية بمحمكة النقض يمكن لها أن
تسحب الدعوى من أجل تشكك مشروع ،من أي هيئة للتحقيق أو هيئة للحكم وتحيلها إلى
هيئة قضائية من نفس الدرجة.
وتودع طلبات اإلحالة من أجل السبب املذكور ،بكتابة الضبط بمحكمة النقض إما من
طرف الوكيل العام للملك لدى هذه املحكمة ،أوالنيابة العامة باملحكمة املرفوعة إليها الدعوى،
أو املتهم ،أو الطرف املدني (املادة  271من ق.م.ج).
اإلحالة لتحقيق حسن سيرالعدالة
بمقت�ضى املادة  272من ق.م.ج فإنه يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تأمر
باإلحالة لحسن سير العدالة ،بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى املحكمة املذكورة،
أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف املعنية.
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في مجال مكافحة تمويل اإلرهاب
بمقت�ضى املادة  595-1من ق.م.ج يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف
بالرباط بمناسبة إجراء بحث قضائي ،أن يطلب معلومات حول عمليات أوتحركات أموال يشتبه
في عالقتها بتمويل اإلرهاب.
كما يمكنه وفق املواد  595-8 ،595-7 ،595-6 :من نفس القانون ،الترخيص بتجميد
وحجزومصادرة املمتلكات املتعلقة بجرائم تمويل اإلرهاب ،واتخاذ اإلجراءات التحفظية بشأنها.
في مجال تنفيذ العقوبات
بمقت�ضى املادة  597من ق.م.ج ،يسهر الوكيل العام للملك على تنفيذ املقررات الصادرة
باإلدانة املكتسبة لقوة ال�شيء املق�ضي به ،وتتبع تنفيذ العقوبات املحكوم بها بمقت�ضى تلك
املقررات ،كما يسهرعلى تنفيذ عقوبة اإلعدام بعد صدور أمروزيرالعدل بخصوصه وفق ماهو
منصوص عليه في املادة  602من نفس القانون.
في مجال رد االعتبار
يقوم الوكيل العام للملك بإحالة طلبات رد االعتبار القضائي إلى الغرفة الجنحية للبت
فيها وفق املادتين  699و  700من نفس القانون ،مع مراعاة مقتضيات املادة  703من القانون
ذاته.
في مجال املصاريف القضائية في امليدان الجنائي
بمقت�ضى املادة  28من الضهيرالشريف رقم  1-86- 238الصادربتاريخ  28من ربيع اآلخر
 31( 1407ديسمبر  )1986بتنفيذ القانون رقم  23/86املتعلق بتنظيم املصاريف القضائية
في امليدان الجنائي ،فإن الوكيل العام للملك يأذن لألطراف أن يستلموا على نفقتهم نسخة
من جميع املستندات املتعلقة باإلجراءات الخاصة بالجنايات والجنح املرتبطة بها ،ما عدا تلك
الخاصة بالشكاية أو البالغ أو األوامرالقضائية النهائية.
أما غيراالطراف وبمقت�ضى املادة  29من ذات القانون ،فإنه ال يمكن أن تسلم لهم نسخا من
القرارات واالحكام -سواء كانت نهائية أم ال -أوغيرها من النسخ الصادرة عن محكمة االستئناف،
إال بعد موافقة الوكيل العام للملك وأدائهم املصاريف املتعلقة بالقضية .إال أنه ال يمكن سواء
في هذه الحالة أو في الحاالت املشار اليها في املادة  ،28أن يصدر االذن املذكور اال الوكيل العام
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للملك ،كلما كان األمر يتعلق بقضية صدر قرار بحفظها ،أو بإجراءات أدت الى صدور قرار بعدم
املتابعة ،أو بقضية تقرر مناقشتها بجلسة سرية.
القانون تنظيمي رقم  31.97املتعلق بمجلس النواب
في إطارالظهييرالشريف رقم  1.97.185الصادربتاريخ  4شتنبر  1997تقوم النيابة العامة
بإعمال مقتضيات املادة  9من القانون أعاله في حالة صدور أحكام قاضية بإدانة أحد السادة
أعضاء مجلس النواب فيما قد ينسب إليه من أفعال بعد االنتخاب.
القانون تنظيمي رقم  32.97املتعلق بمجلس املستشارين
في إطار الظهير الشريف رقم  1.97.186الصادر بتاريخ  4شتنبر  1997تقوم النيابة العامة
بإعمال مقتضيات املادة  13من القانون أعاله في حالة صدور أحكام قاضية بإدانة أحد السادة
اعضاء مجلس املستشارين فيما قد ينسب إليه من أفعال بعد االنتخاب.
دور النيابة العامة في الميدان المدني

تقوم النيابة العامة بمحاكم االستئناف في امليدان املدني بدور قضائي يبرز من خالل
تدخلها في القضايا املدنية.
وإن األصل في تدخلها هذا ،أنها تقوم بدور الطرف املنضم إلى الدعوى القائمة بين طرفين؛
مدع ومدعى عليه ،حيث ال يحق لها ممارسة طرق الطعن في الحكم الصادرفي القضية.
غير أنه واسثناء من األصل املذكور ،فإنها تقوم في بعض األحوال بدور الطرف األصلي،
فتكون مدعية أو مدعى عليها ،ويحق لها ممارسة طرق الطعن وفق مقتضيات الفصول  6و7
و 8من الظهير الشريف رقم  1.74.447الصادر بتاريخ  11من رمضان  28( 1394شتنبر )1974
املتعلق بقانون املسطرة املدنية.
إن حضور النيابة العامة في الجلسة املدنية أمام محكمة االستئناف اختياري ،عدا في
األحوال املنصوص عليها في القانون اآلنف الذكر عندما تكون طرفا رئيسيا ،وفي جميع األحوال
املقررة بمقت�ضى نص خاص وفق ما هو منصوص عليه في الفصل  7من الظهير الشريف رقم
 1.74.338الصادر بتاريخ  24من جمادى الثانية  15( 1394يوليوز  )1974املتعلق بالتنظيم
القضائي للمملكة والفصل  10من قانون املسطرة املدنية.
قانون مهنة املحاماة
يختص الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف في إطارالظهيرالشريف رقم 1.08.101
الصادر بتاريخ  20من شوال  20( 1429أكتوبر  )2008بتنفيذ القانون رقم  28.08املتعلق
بتعديل القانون املنظم ملهنة املحاماة والظهير الشريف رقم  1.08.102الصادر بتاريخ  20من
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شوال  10( 1429أكتوبر  )2008بتنفيذ القانون رقم  29.08املتعلق بالشركات املدنية املهنية
للمحاماة ب :
-مراقبة مقررات قبول التسجيل في الجدول أو رفضها ( املادة )20؛-التحقق من حسابات املحامين ومن وضعية الودائع لديهم عن طريق النقيب كلما تطلباالمرذلك ( املادة )56؛
-مطالبة مجلس الهيئة عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام ،بإصدارمقرر معلل بمنعاملحامي من ممارسة املهنة مؤقتا ( املادة )66؛
-إحالة الشكايات املقدمة في مواجهة محام الى النقيب ،املتعلقة بمخالفة النصوصالقانونية أو التنظيمية او قواعد املهنة أو أعرافها أو أي إخالل باملروءة والشرف (املادة )67؛
-الطعن باالستئناف في قرار الحفظ الصادر عن النقيب ضمنيا أو صراحة بعد تبليغهبالقرار ( املادة  67نفسها)؛
-مطالبة مجلس الهيئة بإصدارقراربالتغا�ضي عن التقييد في الجدول ( املادة )76؛-تقديم ملتمس معاينة بطالن املداوالت أواملقررات التي تتخذها أوتجريها الجمعية العامةاو مجلس الهيئة ،خارج نطاق اختصاصها ،أو خالفا للمقتضيات القانونية ،أو كان من شأنها
االخالل بالنظام العام ( املادة ،)92
-الطعن باالستئناف في املقررات الصادرة عن مجلس الهيئة ،وكذلك في انتخاب النقيبومجلس الهيئة ( املادة )94؛
-ممارسة الطعن بالنقض ضد املقررات الصادرة عن غرفة املشورة بمحكمة االستئنافوفق الشروط والقواعد واآلجال العادية املقررة في قانون املسطرة املدنية ( املادة )97؛
-الطعن باالستئناف ضد القرارات الصادرة عن نقيب الهيئة وفق القانون رقم 08.29املتعلق بتنظيم الشركات املدنية املهنية للمحاماة ( املادة )65؛
-الطعن بالنقض ضد القرارات الصادرة عن غرفة املشورة في إطار القانون املذكور وفقالشروط والقواعد واآلجال العادية املقررة في قانون املسطرة املدنية ( املادة .)71
مراقبة الخبراء القضائيين املسجلين بجدول محكمة االستئناف
بمقت�ضى الظهير الشريف رقم  1.01.126الصادر في  29من ربيع األول  22( 1422يونيو
 )2001بتنفيذ القانون رقم  45.00املتلعق بالخبراء القضائيين :
يقوم الرئيس األول ملحكمة االستئناف والوكيل العام للملك لديها بمراقبة الخبراء
القضائيين املسجلين بجدولها (املادة .)28
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يجري الرؤساء األولون ملحاكم االستئناف والوكالء العامون للملك لديها األبحاث الضرورية
في شأن الشكايات املقدمة ضد الخبراء القضائيين قصد التأكد من أدائهم لواجباتهم بدقة
وأمانة.
يجوز لهم عالوة على ذلك القيام باألبحاث إما تلقائيا أو بطلب من وزيرالعدل.
يمكنهم أن يكلفوا بإجراء هذه األبحاث رؤساء املحاكم االبتدائية ووكالء امللك لديها
(املادة .)29
إذا تبين للرئيس األول ملحمكة االستئناف وللوكيل العام للملك لديها أن هناك قرائن ضد
خبيرمسجل في الجدول تتعلق بإخالالت مهنية ،فإن للرئيس األول ملحكمة االستئناف أو للوكيل
العام للملك لديها حسب األحوال أن يأمر باالستماع إليه في محضر يوجه إلى وزير العدل الذي
يحيله على اللجنة املنصوص عليها في املادة الثامنة من هذا القانون (املادة .)30
ينجزالرئيس األول ملحكمة االستئناف والوكيل العام للملك لديها تقريرا مشتركا بشأن كل
إخالل من اإلخالالت املشار إليها في املادة السابقة ارتكبه خبير قضائي ،ويتضمن التقرير خاصة
األفعال املنسوبة إلى الخبيروتصريحاته بشأنها مع إرفاقه بالوثائق املفيدة عند االقتضاء.
يرفق التقريربوثيقة تتضمن وجهة نظرهما.
يمكن للجنة عند االقتضاء أن تكلف الرئيس األول ملحكمة االستئناف أو الوكيل العام
للملك لديها بإجراء بحث تكميلي (املادة .)32
يستدعي رئيس اللجنة املنصوص عليها في املادة  8أعاله الخبير للمثول أمامها بواسطة
رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة .ويجب أن يفصل بين تاريخ
الجلسة وتاريخ التوصل باالستدعاء أجل ال يقل عن خمسة عشريوما (املادة .)36
يقوم الوكيل العام للملك املختص بتبليغ قرار اإليقاف إلى الخبير ويحرر محضرا بذلك
تسلم نسخة منه إلى الخبيراملعني (املادة .)37
يوجه رئيس اللجنة القرار التأديبي إلى الوكيل العام للملك املختص ،الذي يقوم بتبليغه
للخبيرداخل أجل  15يوما من تاريخ صدوره (املادة .)39
يشعربالعقوبات الصادرة في حق الخبير ،إذا تعلقت بعقوبة املنع املؤقت من مزاولة الخبرة
القضائية أو بالتشطيب من الجدول :
 الرئيس األول ملحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها .ومسؤولو محاكم االستئناف126

واملحاكم املوجودة بالدائرة االستئنافية املعنية ،إذا كان الخبيرمسجال بالجدول الوطني؛
 مسؤولو محكمة االستئناف واملحاكم املوجودة بالدائرة االستئنافية املعنية ،إذا كانالخبيرمسجال بجدولها (املادة .)40
مراقبة التراجمة
يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف في إطارالظهيرالشريف رقم 1.01.127
الصادر بتاريخ  29من ربيع األول  22( 1422يونيه  )2001بتنفيذ القانون رقم  50.00املتعلق
بالتراجمة املقبولين لدى املحاكم ،بالسهر على تطبيق قرار اللجنة القا�ضي بوضع حد لتمرين
املترجم املتمرن (املادة  ،)20وبمراقبة أعمال التراجمة املقبولين لدى املحاكم املمارسين في دائرة
اختصاصه (املادة  ،)44وبرفع تقرير مشترك مع الرئيس األول في شأن األفعال املنسوبة إلى
الترجمان ،إلى وزير العدل لعرضه على اللجنة املختصة بتنظيم املباراة وامتحان نهاية التمرين،
وإعداد جداول التراجمة املقبولين لدى املحاكم ومراجعتها وممارسة السلطة التأديبية تجاههم
(املادة .)47
كما يسهر على تطبيق العقوبات التأديبية املتعلقة باملنع املؤقت من ممارسة املهنة
وبالتشطيب من الجدول (املادة .)58
مراقبة العدول
يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف في إطار الظهير الشريف رقم 1.06.56
الصادربتاريخ  15من محرم  14( 1427فبراير  )2006بتنفيذ القانون رقم  16.03املتعلق بخطة
العدالة ،بإجراء األبحاث األولية في الشكايات املقدمة ضد العدول في شأن اإلخالالت املهنية
(املادة  ،)41وبإثارة املتابعة التأديبية في حق العدل املعين في دائرة نفوذه ،وإحالتها على محكمة
االستئناف لتبت فيها في غرفة املشورة (املادة  .)47كما يمكن له توقيف العدل – املتابع تأديبيا
أو جنحيا أو جنائيا – مؤقتا عن العمل بإذن من وزيرالعدل (املادة .)48
يمارس الوكيل العام للملك في إطار القانون املذكور الطعن بالنقض وفق الشروط
والقواعد واالجال العادية (املادة .)49
مراقبة املوثقين
بمقت�ضى الظهير الشريف رقم  1.11.179الصادر في  25من ذي الحجة  22( 1432نونبر
 )2011بتنفيذ القانون رقم  32.09املتلعق بتنظيم مهنة التوثيق :
يخضع املوثقون سواء فيما يخص عملياتهم الحسابية أو األموال والقيم املودعة لديهم
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أو التي يتولون حساباتها أو فيما يخص صحة عقودهم وعملياتهم واحترامهم للقانون املنظم
للمهنة ملراقبة مزدوجة يتوالها الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف أو من ينوب عنه
التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب املوثق والوزارة املكلفة باملالية طبقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل ،وتتم هذه املراقبة بحضور رئيس املجلس الجهوي للموثقين
أو من ينوب عنه (املادة .)65
للوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف أو من ينوب عنه حق مراقبة املحفوظات
والسجالت النظامية وسجالت املحاسبة والتأشيرعليها ،مع بيان تاريخ إجراء املراقبة (املادة .)76
يراجع الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف مرة في السنة على األقل صناديق
املوثقين وحالة اإل يداعات لديهم ،ويضع تأشيرته على السجالت الخاصة بذلك مع اإلشارة إلى
التاريخ الذي قام فيه باملراجعة (املادة .)68
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف أن يقوم بمراقبة أي مكتب للتوثيق
بكيفية مفاجئة ،وله أن يختارمن يساعده في ذلك.
للوكيل العام للملك وممثلي الوزارة املكلفة باملالية حق البحث والتفتيش واالطالع الواسع
على أصول العقود والسجالت والسندات والقيم واملبالغ النقدية والحسابات البنكية والبريدية
ووثائق املحاسبة وكافة الوثائق التي يكون تقديمها مفيدا ملهمتهم.
يلزم املوثق بالرد على األسئلة املوجهة له ،واالستجابة ملا يقتضيه التفتيش (املادة .)69
يجب ،عند نهاية كل عملية ،رفع تقرير إلى الوكيل العام للملك ما لم يكن هو الذي قام
بالعملية ،يشارفيه إلى كل املخالفات املضبوطة إن وجدت.
إذا تبين أثناء التفتيش وجود مخالفات خطيرة أووضعيات من شأنها املس بأمن املحفوظات
والودائع وجب على الفور إشعار الوكيل العام للملك ورئيس املجلس الجهوي وعند االقتضاء
رئيس املجلس الوطني (املادة .)71
ال تحول املتابعات التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو
املتضررين زجرا لألفعال التي تكون جنحا أو جنايات (املادة .)73
تنظر اللجنة املشار إليها في املادة  11من هذا القانون في املتابعات التأديبية املثارة تلقائيا
من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف املعين بدائرة نفوذها املوثق ،أو بناء على
ملتمس يقدم من طرف رئيس املجلس الجهوي إلى الوكيل العام للملك (املادة .)74
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يمكن للوكيل العام للملك كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضد موثق إما
ألسباب مهنية أوعند اعتقاله بسبب يمس الشرف ،أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزيرالعدل.
يقوم الوكيل العام للملك بتبليغ األمرباإليقاف املؤقت إلى املعني باألمروإلى املجلس الجهوي
للموثقين ويسهرعلى تنفيذه ،ويمكمن للموثق املوقف الطعن في هذا اإلجراء أمام اللجنة املشار
إليها في املادة  11أعاله.
يشعر الوكيل العام للملك باإليقاف املؤقت كال من رئيس اللجنة املشار إليها في املادة
 11أعاله والوزير املكلف باملالية واملحافظ العام على امللكية العقارية ورئيس املجلس الوطني
للموثقين.
يتعين على الوكيل العام للملك ،عند صدور حكم باإلدانة في املوضوع ،إحالة املتابعة
التأديبية على اللجنة داخل أجل ثالثة أشهر (املادة .)78
إذا قرر الوكيل العام للملك بعد البحث متابعة موثق ،وجه تقريرا في املوضوع مرفقا
بالوثائق الالزمة إلى وزارة العدل قصد عرض األمرعلى اللجنة املنصوص عليها في املادة  11أعاله،
ويخبراملجلس الجهوي بذلك (املادة .)80
يوجه رئيس اللجنة املقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك املختص الذي يبلغه إلى املوثق
املعني باألمرداخل شهرمن تاريخ صدوره (املادة .)83
املساعدة القضائية :
يرأس الوكيل العام للملك لدى محكمة محكمة االستئناف أو أحد نوابه مكتب املساعدة
القضائية املحدث لديها؛ املؤلف منه ومن مندوب وزارة املالية ومحام تعينه محكمة اإلستئناف؛
للنظر في طلبات االستفادة من املساعدة القضائية فيما يرجع للدعاوى املعروضة عليها وفق
مقتضيات املرسوم امللكي رقم  514.65الصادر بتاريخ  17من رجب ( 1386فاتح نوفمبر )1966
بمثابة قانون املتعلق باملساعدة القضائية.
يتداول املكتب في القضايا املعروضة عليه بحضور جميع أعضائه .وفي حالة االستعجال
يمكن لرئيسه ان يمنح مؤقتا املساعدة القضائية لطالبها ،شرط عرض طلبه في أقرب اجتماع
للمكتب(الفصل .)5
يبت املكتب في الطلبات الرامية إلى االستفادة من املساعدة القضائية من أجل استئناف
حكم أو أي إجراء آخرتختص بالنظرفيه محكمة اإلستئناف املحدث لديها.
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كما يبت  -بصفته مرجعا استئنافيا وبصورة نهائية  -في القرارات الصادرة عن مكاتب
املساعدة القضائية باملحاكم اإلبتدائية بالرفض أو عدم اإلختصاص أو بالسحب(الفصل.)11
هذا وإذا لم يبت املكتب في الطلب اإلستئنافي باعتباره محكمة استئنافية ،فإن مقرره
الضمني يكون قابال للطعن فيه من طرف الطالب والوكيل العام للملك أمام مكتب املساعدة
القضائية لدى محكمة النقض (الفصل .)11
استيفاء النفقة في إطاراتفاقية نيويورك :
تطبيقا إلتفاقية نيويورك بتاريخ يونيو  ،1956املتعلقة باستيفاء النفقة في الخارج ،التي
صادقت عليها اململكة املغربية بتاريخ  3أكتوبر  ،1959أنيطت مهمة تلقي الطلبات والوثائق
وتوجيهها إلى وزارة العدل بالوكالء العامين للملك لدى محاكم اإلستئناف .كما أنيطت املهمة
نفسها بهم بالنسبة لطلبات استيفاء النفقة الواردة من الخارج وفق ماهو محدد باملنشور عدد
 942الصادرعن وزير العدل بتاريخ  7ذو الحجة  25( 1402شتنبر .)1982

130

النيابة العامة بمحكمة النقض

الوكيل العام للملك

يمثل النيابة العامة بمحكمة النقض الوكيل العام للملك ،يساعده املحامي العام األول
واملحامون العامون (الفصل  10من التنظيم القضائي) ،وله السلطة على أعضاء النيابة العامة
باملحكمة وعلى مصالح كتابتها ،ويراقب أعوان كتابة الضبط املكلفين باملصلحة الجنائية
أواملسندة إليهم مهام حسابية ،ويمكنه أن يوجه مباشرة تعليمات ومالحظات إلى الوكالء العامين
للملك لدى محاكم االستئناف وإلى وكالء امللك لدى املحاكم االبتدائية( الفصل  16من التنظيم
القضائي).
والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو عضو بحكم القانون في املجلس األعلى
للسلطة القضائية (الفصل  115من الدستور) ،وكذا في مكتب محكمة النقض بمقت�ضى الفصل
 5من املرسوم رقم  2.74.498الصادر بتاريخ  16يوليوز  1974تطبيقا ملقتضيات الظهير بمثابة
قانون رقم  1.74.338الصادربتاريخ  15يوليوز  1974املتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
واستنادا إلى املادة  25من النظام األسا�سي للقضاة الصادر بمقت�ضى الظهير الشريف رقم
 1.16.41املؤرخ في  2016-03-24واملنشور بالجريدة الرسمية عدد  6456بتاريخ ،2016/04/14
فإن قضاة النيابة العامة يوضعون تحت سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
ومراقبته ،ويعهد إليه بتقييم أداء قضاة النيابة العامة بمحكمة النقض والوكالء العامين للملك
لدى مختلف محاكم االستئناف (املادة  ،)54كما يمكنه انتداب قاض من قضاة النيابة العامة
من دائرة استئنافية إلى أخرى لسد خصاص طارئ بإحدى املحاكم (املادة .)73
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مرتب في السلك القضائي خارج الدرجة (املادة
 22من النظام األسا�سي للقضاة).
المحامي العام األول والمحامون العامون
يساعد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في تصريف أشغال النيابة العامة،
املحامي العام األول واملحامون العامون ،كما يمثلونه في الجلسات املكلفين بها ،ويعتبر املحامي
العام األول مسؤوال قضائيا (املادة  4من النظام األسا�سي للقضاة الجديد) يعين من طرف
املجلس األعلى للسلطة القضائية باقتراح من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من بين
القضاة املرتبين في الدرجة االستثنائية (املادة  )23كما يعتبرعضوا في مكتب محكمة النقض.
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أوال  :اختصاصات النيابة العامة المرتبطة بالدعوى العمومية
تنهض النيابة العامة بمحكمة النقض في املجال الجنائي بدور مهم بحكم مراقبتها للدعوى
العمومية والسهر على تنفيذ املقررات الجنائية الصادرة عن محكمة النقض ،واإلشراف
على سير العمل باألقسام الجنائية بكتابة الضبط ،وعليه سنقتصر في هذا الوجيز على أهم
االختصاصات املوكولة لها وهي كاآلتي :
معالجة الشكايات بالنيابة العامة لدى محكمة النقض
ترد على النيابة العامة بمحكمة النقض شكايات مختلفة من جهات متعددة (أشخاص
عاديون ،مهنيون ،مؤسسات ،تنظيمات ،هيئات ،جمعيات .)...
ويمكن تصنيف هذه الشكايات حسب موضوعها وأطرافها إلى خمس فئات كالتالي :
 الشكايات العادية؛ شكايات املعتقلين؛ الشكايات املقدمة من أفراد الجالية املغربية العاملة بالخارج؛ الشكايات املقدمة في مواجهة األشخاص املشمولين باملساطراالستثنائية؛ الشكايات املقدمة في مواجهة مساعدي القضاء.وفي إطارتطويرمسطرة دراسة الشكايات والعمل على تقليص آجالها ،تقوم النيابة العامة
بمحكمة النقض بمعالجتها حسب نوعها وطبيعتها.
قضايا املعتقلين
دأبت النيابة العامة على إيالء قضايا املعتقلين أهمية قصوى انطالقا من حرصها على
تجهيز ملفاتهم والحث على تعجيل البت فيها تفعيال ملقتضيات املادة  546من قانون املسطرة
الجنائية وإشعارهم بمآلها في الحين إثر صدور القرارات ،وإذا تبين أن بعض املستندات غير
مرفقة بامللف تتم مكاتبة الجهة املرسلة قصد اإلدالء بها حينا تالفيا لكل تأخير من شأنه أن
ينعكس سلبا على مسارالقضية ويحول دون البت في امللف في آجال معقولة.
املساطراالستثنائية
قرر املشرع مجموعة من القواعد املسطرية االستثنائـية التي تطبق في حاالت معينة بالنسبة
لبعض األشخاص املحددين في القانون على سبيل الحصراعتبارا لطبيعة وظائفهم عند ارتكابهم
لجريمة ما ،حيث يخضعون إلى إجراءات خاصة غير التي يخضع لها األشخاص العاديون ،وهي
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إجراءات ال تعد امتيازا لهؤالء األشخاص أو إخالال بمبدأ املساواة أمام العدالة بقدرما هي تدابير
ترفع الحرج وتضمن الحياد والتجرد ،إذ من غير املقبول أن يتابع القا�ضي ويحاكم من طرف
زمالئه في نفس املحكمة التي يزاول فيها وظيفته ،أما من حيث تطبيق النصوص الجنائية التي
تجرم األفعال وتحدد العقوبات فإن الجميع يخضع لها بدون استثناء .وتختلف الجهة املختصة
بمتابعة ومحاكمة األشخاص املستفيدين من هذه املساطراالستثنائية باختالف درجة وظيفتهم
ونوعها ،وهم ثالث فئات منصوص عليها على سبيل الحصرفي املواد من  265إلى  268من قانون
املسطرة الجنائية.
اإلحالة من أجل التشكك املشروع
سن املشرع املغربي مسطرة اإلحالة من أجل التشكك املشروع من أجل تعزيز مقومات
املحاكمة العادلة ،حيث يتم اللجوء إلى هذه املسطرة كلما كانت تحيط بالقضية شكوك جدية
قد يجعل البت فيها من طرف صاحبة االختصاص األصلي مشوبا بشبهة عدم تحقيق العدالة.
وفي هذا الصدد نصت املادة  270من قانون املسطرة الجنائية على أنه «يمكن للغرفة
الجنائية بمحكمة النقض أن تسحب الدعوى من أجل تشكك مشروع من أي هيئة للتحقيق
أو هيئة للحكم ،وتحيلها إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة».
وقد تولت املادة  271من قانون املسطرة الجنائية إبراز الخطوط العريضة ملمارسة هذه
املسطرة الخاصة ،وألزمت تقديمها قبل مباشرة املناقشات في الجوهر أمام محكمة املوضوع،
وجعلت طلب إثارتها يقدم أمام كتابة الضبط بمحكمة النقض بمقت�ضى مقال يرفعه أمامها
الوكيل العام للملك لديها أو النيابة العامة باملحكمة املرفوعة إليها الدعوى أو املتهم أو املطالب
بالحق املدني.
اإلحالة من أجل مصلحة عامة
سن املشرع املغربي مسطرة اإلحالة من أجل مصلحة عامة من أجل تعزيزمقومات املحاكمة
العادلة ،والحفاظ على النظام العام ،وأحاط بمؤسسة النيابة العامة حصريا اختصاص
املطالبة بهذه اإلحالة تلقائيا أو بناء على طلب األطراف ،حيث نصت الفقرة األولى من املادة 272
من قانون املسطرة الجنائية على أنه «يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض بناء على ملتمس
من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وحده ،أن تأمرباإلحالة من أجل األمن العمومي».
ونصت الفقرة الثانية من نفس املادة أعاله على أنه « ويمكن أيضا لنفس الغرفة ،بناء على
ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة
االستئناف املعنية ،تلقائيا أوبناء على طلب األطراف ،أن تأمرباإلحالة لتحقيق حسن سيرالعدالة،
بشرط أن ال ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أويمس بممارسة حقوق الدفاع».
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الطعن بإعادة النظر
يجوز للنيابة العامة بمحكمة النقض الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن
املحكمة استنادا للمادتين  563و 564من قانون املسطرة الجنائية ،اللتين نظمتا حاالته الواردة
على سبيل الحصروشروط ممارسته ،وذلك كما يلي :
أوال  :ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛
ثانيا  :من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خالل
عناصرمأخوذة من القرارات نفسها ،ويقدم طلب التصحيح بمذكرة ترفع إلى الغرفة التي أصدرت
القرارموضوع التصحيح؛
ثالثا  :إذا أغفل البت في إحدى الطلبات بمقت�ضى وسائل استدل بها أو في حالة عدم تعليل
القرار؛
رابعا  :ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط ألسباب ناشئة عن بيانات ذات
صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع االستدالل بها فيما بعد؛
وتختلف أسباب إعادة النظرباختالف الحاالت اآلتية :
أوال  :تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي
ثانيا  :حالة عدم الجواب عن وسائل أو عدم تعليل القرار
ثالثا  :القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط
مراجعة املقررات الجنائية
املراجعة هي طريق من طرق الطعن غير العادية في املقررات الجنائية ،نظمتها املواد من
 565إلى  574من قانون املسطرة الجنائية ،وهكذا نصت الفقرة األولى من املادة  565على أنه :
«ال يفتح باب املراجعة إال لتدارك خطأ في الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية
أو جنحة» .ونصت الفقرة الثانية على أنه « :ال تقبل املراجعة إال عند انعدام أية طريقة أخرى
من طرق الطعن» ،ويستفاد من هذه املقتضيات أن املراجعة نظام يهدف إلى تصحيح األخطاء
القضائية التي تشوب املقرر الجنائي الذي اكتسب قوة ال�شيء املق�ضي به إلثبات براءة املحكوم
عليه من أجل جناية أو جنحة ،وأن باب املراجعة ليس مفتوحا في جميع الحاالت وإنما في حاالت
محددة على سبيل الحصر نص عليها قانون املسطرة الجنائية في املادة  .566كما حددت املادة
 567من نفس القانون األشخاص الذين يحق لهم طلب املراجعة.
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مسطرة التسليم
من املبادئ القانونية املتعارف عليها أن كل دولة تختص بمحاكمة املجرمين الذين يرتكبون
جرائم داخل نطاق نفوذها اإلقليمي ،وقد يحدث أن يفر املجرم إلى دولة أخرى ،وبذلك يصبح
بمنأى عن يد العدالة ،إذ ال تستطيع الدولة مسرح الجريمة أن تحاكمه ألنه غادرترابها اإلقليمي،
كما ال تستطيع محاكم الدولة التي فرإليها محاكمته لعدم ارتكاب الجرم داخل حدودها.
ومنعا لتهرب الجناة من وجه العدالة ،وتفاديا من تملصهم من املتابعة الجنائية والعقوبة،
اهتدى التضامن الدولي ملكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية آللية قانونية تتمثل في
مسطرة تسليم املجرمين ،وهي املسطرة التي تقوم بموجبها إحدى الدول بتسليم شخص موجود
في إقليمها إلى دولة أخرى تطلب تسليمه إليها من أجل محاكمته عن جريمة متهم بها من قبل
سلطاتها القضائية املختصة أو لتنفيذ حكم صدرعليه من إحدى محاكمها.
واملغرب بحكم إيمانه بجدوى التعاون الدولي في مكافحة الجريمة كان سباقا لالنخراط في
هذا التعاون بسنه مقتضيات تؤطرمسطرة تسليم املجرمين ضمن قانون املسطرة الجنائية ،كما
أبرم في نفس السياق اتفاقيات ثنائية وإقليمية؛ وهكذا أوجبت املادة  713من قانون املسطرة
الجنائية على أن تكون األولوية لالتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون
القضائي مع الدول األجنبية ،وأن مقتضيات قانون املسطرة الجنائية ال تطبق في هذا املجال
إال في حالة عدم وجود اتفاقيات أو في حالة خلو تلك االتفاقيات من األحكام الواردة به.
الطعن بالنقض لفائدة القانون
الطعن بالنقض لفائدة القانون هو نظام قانوني يهدف إلى تدارك الخطأ القضائي الذي قد
يشوب الحكم الجنائي من عيوب قانونية سواء من الناحية املسطرية أو املوضوعية ،ونتيجة ملا
يكتسيه هذا الطعن االستثنائي من أهمية بالغة اعتبارا لكونه لم يشرع لفائدة األطراف ولكن من
أجل تحقيق غايات قانونية تتمثل في ضمان تأويل صحيح للقانون والحفاظ على املبادئ الناتجة
عن فهم النصوص القانونية ،وبالتالي توحيد االجتهادات القضائية بالنسبة ملحاكم اململكة .فقد
نظمه املشرع في املواد من  559إلى  562من قانون املسطرة الجنائية.

ثانيا  :اختصاصات النيابة العامة المرتبطة بالدعوى المدنية

تتدخل النيابة العامة باملحاكم في القضايا املدنية كطرف أصلي أوكطرف منضم في األحوال
املشارإليها في الفصول من  6إلى  10من قانون املسطرة املدنية.
فيما يخص محكمة النقض فقد نص الفصل  11-2من الظهير الشريف رقم 1.74.338
بتاريخ  15يوليوز  1974املتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة على ما يلي « :يعتبر حضور النيابة
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العامة إلزاميا في سائر الجلسات» كما أن الفصل  372-3من قانون املسطرة املدنية نص على
ما يلي « :يجب االستماع إلى النيابة العامة في جميع القضايا».
وباإلضافة إلى ذلك يمكن تلخيص دور النيابة العامة لدى محكمة النقض في الجانب املدني
فيما يلي :
الطعن بالنقض لفائدة القانون
يعد موضوع الطعن بالنقض لفائدة القانون في قانون املسطرة املدنية من املواضيع
املهمة في القانون املغربي ،نظرا لطبيعته التي تستهدف إرساء املبادئ القانونية وتوحيد االجتهاد
القضائي ،وتصحيح األخطاء التي تؤثرفي شرعية الحكم .ونتيجة ملا يكتسيه هذا الطعن االستثنائي
من أهمية بالغة من حيث إنه لم يشرع لفائدة األطراف ولكن من أجل ضمان التأويل الصحيح
للقانون وللحفاظ على املبادئ الناتجة عنه فقد نظمه املشرع املغربي بمقت�ضى الفصل 381
من قانون املسطرة املدنية ،بعد أن سبق التنصيص عليه في الفصل  43من الظهير املؤسس
للمجلس األعلى (محكمة النقض حاليا).
تجاوز القضاة لسلطاتهم
هذا الطعن يجد سنده التشريعي في الفصل  382من ق.م.م ويرمي إلى إلغاء األحكام التي
قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم .وهو غير خاضع ألجل معين كذلك ،وتتم ممارسته بواسطة
مقال تراعى فيه الشكليات املتعلقة بمقال الطعن بالنقض ،ويتم بموجبه إدخال جميع األطراف
في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك بعد تبليغهم بنسخ من مقال الطعن يحدد لهم فيه
أجال لتقديم مذكراتهم وردودهم عن املقال.
اإلحالة من أجل التشكك املشروع
تنص املادة  384من قانون املسطرة املدنية أ نه في حالة عدم تقديم طلب اإلحالة من
أجل التشكك املشروع من األطراف أمكن تقديم هذا الطلب بواسطة الوكيل العام للملك أمام
محكمة النقض ويبت في هذا الطلب الرئيس األول ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة املشورة
خالل الثمانية أيام املوالية إليداع الطلب.
اإلحالة من أجل األمن العمومي
استنادا ملقتضيات الفصل  385من قانون املسطرة املدنية فإن طلبات اإلحالة من أجل
األمن العمومي ومن أجل حسن سير العدالة تقدم بواسطة الوكيل العام للملك وذلك كلما
خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر املحكمة املختصة محليا مناسبة إلحداث اضطراب
أو إخالل يمس النظام العام.
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يبت في هذه الطلبات الرئيس األول ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة املشورة خالل
الثمانية أيام املوالية إليداع الطلب من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،وإذا
قبلت محكمة النقض الطلب رفع قرارها حاال ونهائيا يد املحكمة املقدم إليها الطلب سابقا
ويحال النزاع على محكمة أخرى من نفس الدرجة تعينها محكمة النقض.
مراقبة الخبراء املسجلين بالجدول الوطني
بخصوص الشكايات املتعلقة باملخالفات التأديبية املقدمة في مواجهة الخبراء القضائيين
املقيدين بالجدول الوطني ،فإن الغالب األعم ترد على هذه النيابة العامة من طرف وزارة العدل
والحريات طبقا ملا يقتضيه القانون رقم  45.00وقد ترد أيضا من طرف الوكالء العامين للملك
ووكالء امللك لدى محاكم املوضوع حينما يتضح لهم أن الشكايات املقدمة إليهم تتعلق بخبراء
قضائيين مقيدين بالجدول الوطني.
والتقريراملذكور ال يخرج عن فرضيتين :
إما تقرير معلل بعدم ثبوت املخالفة املهنية حينما تكون غير ثابتة في حق الخبير الوطنياملشتكى به؛
وإما تقرير معلل بثبوت املخالفة حين قيام أركانها وعناصرها .ويرفق بوثيقة تتضمنوجهة النظريوقعان من طرف املسؤولين القضائيين معا.
املتابعات ضد نقيب هيأة املحامين
فيما يتعلق بالشكايات املقدمة في مواجهة نقباء هيئات املحامين ،فتخضع بدورها لنفس
املسار اإلجرائي املتعلق بالتسجيل فاإلحالة على املحامي العام املختص الذي يقوم بدراسة
الشكاية ،وحين تأكده من توفرها على العناصر املوجبة لفتح بحث يقوم بتوجيهها إلى الوكيل
العام للملك لدى محكمة االستئناف املتواجد بدائرة نفوذها النقيب املشتكى به بقصد البحث
واإلفادة .وحين جاهزيتها ال يخلو األمرمن أحد قرارين :
 حفظ املسطرة حينما يثبت عدم قيام الدليل على ارتكاب املخالفة املهنية. عند ثبوت الفعل يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتعيين محكمةاستئناف غيرتلك التي يمارس فيها النقيب مهامه تطبيقا ملقتضيات املادة  72من الظهيرالشريف
رقم  1.08.101الصادربتاريخ  20أكتوبر  2008بتنفيذ القانون رقم  28.08املنظم ملهنة املحاماة.
املساعـدة القضائيـة
سن املشرع املغربي بمقت�ضى املرسوم امللكي رقم  514-65الصادر بتاريخ  17رجب 1386
بمثابة قانون موافق ل  1نونبر  1966املتعلق باملساعدة القضائية مقتضيات قانونية ملعالجة
بعض الحاالت التي يتعذرمعها للمتقاضين أداء الرسوم القضائية أوتنصيب محام للدفاع عنهم،
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وقد أحدث هذا املرسوم مكاتب بجميع محاكم اململكة بما فيها محكمة النقض مهمتها تلقي
الطلبات ودراستها والبت في شأن منح املساعدة القضائية من عدمه ،ويرأس مكتب املساعدة
القضائية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو املحامي العام املكلف من طرفه.
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المسؤولون القضائيون
بالنيابات العامة بالمملكة

دائرة محكمة االستئناف بالرباط

عبد السالم العماني

موالي الحسن الداكي

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالرباط
الهاتف 05.37.56.42.09 :
الفاكس 05.37.56.41.96 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بالرباط
الهاتف 05.37.73.89.03 :
الفاكس 05.37.72.68.41 :

محمد بوفادي

عبد الرحيم زيدي

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بتمارة
الهاتف 05.37.64.10.20 :
الفاكس 05.37.64.34.62 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بسال
الهاتف 05.37.80.70.79 :
الفاكس 05.37.81.12.99 :

عبد الرحيم بوعبيد

مصطفى يرتاوي

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بالرماني
الهاتف 05.37.51.60.15 :
الفاكس 05.37.51.61.61 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بالخميسات
الهاتف 05.37.55.29.29 :
الفاكس 05.37.55.23.93 :

140

دائرة محكمة االستئناف بالقنيطرة

نور الدين الواهلي

محمد مرزوكي

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالقنيطرة
الهاتف 05.37.37.93.10 :
الفاكس 05.37.37.93.13 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
الهاتف 05.37.36.16.73 :
الفاكس 05.37.37.47.82 :

حمدي اسماعيل

سهيل شكري

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بسوق األربعاء
الهاتف 05.37.90.22.45 :
الفاكس 05.37.90.23.24 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بسيدي قاسم
الهاتف 05.37.59.20.28 :
الفاكس 05.37.59.27.98 :

محمد قربال

عبد الهادي بيخوتي

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بوزان
الهاتف 05.37.90.72.28 :
الفاكس 05.37.90.74.02 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بسيدي سليمان
الهاتف 05.37.50.23.36 :
الفاكس 05.37.50.00.37 :
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دائرة محكمة االستئناف بالدار البيضاء

ناجيم بنسامي

الحسن مطار

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية الزجرية بالبيضاء
الهاتف 05.22.67.36.06 :
الفاكس 05.22.67.36.06 :

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالدارالبيضاء
الهاتف 05.22.30.28.99 :
الفاكس 05.22.30.87.69 :

منصب شاغر
أحمد املالكي

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية االجتماعية بالبيضاء
الهاتف 05.22.93.85.76 :
الفاكس 05.22.93.85.76 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية املدنية بالبيضاء
الهاتف 05.22.67.36.06 :
الفاكس 05.22.44.58.73 :

عبد اللطيف مرسلي

محمد عامر

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بابن سليمان
الهاتف 05.23.29.14.88 :
الفاكس 05.23.29.15.58 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية باملحمدية
الهاتف 05.23.32.47.81 :
الفاكس 05.23.30.18.95 :
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دائرة محكمة االستئناف بالجديدة

منصب شاغر
سعيد زيوتي

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بالجديدة
الهاتف 05.23.34.21.85 :
الفاكس 05.23.34.12.31 :

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالجديدة
الهاتف 05.23.34.30.87 :
الفاكس 05.23.34.17.31 :

محمد ضرقاوي

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بسيدي بنور
الهاتف 05.23.34.90.38 :
الفاكس 05.23.35.91.51 :
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دائرة محكمة االستئناف بفاس

محمد زواكي

بوزيان فهمي

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بفاس
الهاتف 05.35.62.38.95 :
الفاكس 05.35.62.25.14 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بفاس
الهاتف 05.35.64.27.20 :
الفاكس 05.35.65.26.88 :

أحمد العلوي اإلسماعيلي

سيدي محمد العلوي

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بصفرو
الهاتف 05.35.96.94.52 :
الفاكس 05.35.66.00.44 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بتاونات
الهاتف 05.35.62.47.48 :
الفاكس 05.35.62.74.48 :

محمد الخياري

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بوملان  -ميسور
الهاتف 05.35.58.52.60 :
الفاكس 05.35.68.45.77 :
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دائرة محكمة االستئناف بتازة

منصب شاغر
جمال النور

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بتازة
الهاتف 05.35.67.25.87 :
الفاكس 05.35.28.52.95 :

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بتازة
الهاتف 05.35.21.13.54 :
الفاكس 05.35.21.28.84 :

عبد الحق بوداوود

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بجرسيف
الهاتف 05.35.67.60.73 :
الفاكس 05.35.67.53.76 :
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دائرة محكمة االستئناف بمراكش

عبد الحق نعام

الحبيب أبو زيد

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بمراكش
الهاتف 05.24.44.73.05 :
الفاكس 05.24.44.99.04 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بمراكش
الهاتف 05.24.38.71.06 :
الفاكس 05.24.44.99.04 :

محمد لحلو

مصطفى كاملي

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بايمينتانوت
الهاتف 05.24.45.21.30 :
الفاكس 05.24.45.15.23 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية قلعة السراغنة
الهاتف 05.24.41.23.01 :
الفاكس 05.24.41.08.66 :

نور الدين شعنون

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بابن جرير
الهاتف 05.24.31.82.61 :
الفاكس 05.24.31.85.83 :
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دائرة محكمة االستئناف بورزازات

خالد الركيك

عبد الرزاق فتاح

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بورزازات
الهاتف 05.24.88.24.55 :
الفاكس 05.24.88.21.94 :

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بورزازات
الهاتف 05.24.88.20.42 :
الفاكس 05.24.88.26.78 :

محمد بلحسن

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بزاكورة
الهاتف 05.24.84.76.85 :
الفاكس 05.24.84.76.85 :
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دائرة محكمة االستئناف بآسفي

عمرالصوفي

الصالحي الحنفي

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بآسفي
الهاتف 05.24.62.29.37 :
الفاكس 05.24.62.00.08 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بآسفي
الهاتف 05.24.62.24.89 :
الفاكس 05.24.62.81.69 :

عبد الرحيم عيدي

سعيد موفنين

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بالصويرة
الهاتف 05.24.78.40.02 :
الفاكس 05.24.78.47.28 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية باليوسفية
الهاتف 05.24.64.80.39 :
الفاكس 05.24.64.92.21 :
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دائرة محكمة االستئناف بمكناس

رشيد تاشفين

عبد الكبيرشكير

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بمكناس
الهاتف 05.35.52.18.42 :
الفاكس 05.35.51.21.88 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بمكناس
الهاتف 05.35.53.08.58 :
الفاكس 05.35.53.17.29 :

عبد الرحيم الشارف

أحمد صابر

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بميدلت
الهاتف 05.35.58.25.09 :
الفاكس 05.35.58.18.34 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بخنيفرة
الهاتف 05.35.58.61.32 :
الفاكس 05.35.58.61.32 :

لطفي ملين

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بآزرو
الهاتف 05.35.53.08.58 :
الفاكس 05.35.53.17.29 :
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دائرة محكمة االستئناف بالراشيدية

محمد حامريش

محمد ماء العينين

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بالراشدية
الهاتف 05.35.57.01.31 :
الفاكس 05.35.57.20.07 :

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالراشدية
الهاتف 05.35.57.26.03 :
الفاكس 05.35.57.30.05 :
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دائرة محكمة االستئناف بأكادير

إدريس عينوس

محمد أنيس

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بأكادير
الهاتف 05.28.22.71.80 :
الفاكس 05.28.22.71.82 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بأكادير
الهاتف 05.28.82.68.55 :
الفاكس 05.28.82.20.27 :

محمد حبشان

هشام الحسني

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بإنزكان
الهاتف 05.28.33.44.31 :
الفاكس 05.28.33.44.32 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بطانطان
الهاتف 05.28.87.75.06 :
الفاكس 05.28.87.77.64 :

عبد العزيزالناجي

جمال اليامني

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بتزنيت
الهاتف 05.28.86.25.89 :
الفاكس 05.48.86.25.22 :

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بكلميم
الهاتف 05.28.87.22.80 :
الفاكس 05.28.87.22.89 :

151

عبد الكريم الباز

عبد الرحمان لغزاوي

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بتارودانت
الهاتف 05.28.85.29.28 :
الفاكس 05.28.85.11.78 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بطاطا
الهاتف 05.28.80.20.77 :
الفاكس 05.28.80.31.86 :

دائرة محكمة االستئناف بالعيون

صاح هيدور

عبد الكريم الشافعي

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بالعيون
الهاتف 05.28.89.42.17 :
الفاكس 05.28.89.41.35 :

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالعيون
الهاتف 05.28.89.32.15 :
الفاكس 05.28.89.42.07 :

عبد هللا أحمن

عبد الحليم الراحمي

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بوادي الذهب
الهاتف 05.28.89.73.08 :
الفاكس 05.28.89.73.08 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بالسمارة
الهاتف 05.28.89.91.21 :
الفاكس 05.28.89.91.21 :
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دائرة محكمة االستئناف بطنجة

مراد التادي

حسن قيسوني

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بطنجة
الهاتف 05.39.32.22.29 :
الفاكس 05.39.94.44.70 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بطنجة
الهاتف 05.39.94.65.36 :
الفاكس 05.39.94.65.68 :

كريم بويخلف

محمد عبد املحسن البقالي الحسني
وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بالعرائش
الهاتف 05.39.52.13.17 :
الفاكس 05.39.52.13.27 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بأصيلة
الهاتف 05.39.41.89.63 :
الفاكس 05.39.41.77.97 :

عبد الغني العبادي

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بالقصرالكبير
الهاتف 05.39.91.82.75 :
الفاكس 05.39.90.53.02 :
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دائرة محكمة االستئناف بتطوان

رشيد خير

عبد الرحيم فالح

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بتطوان
الهاتف 05.39.70.17.90 :
الفاكس 05.39.70.17.88 :

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بتطوان
الهاتف 05.39.97.08.33 :
الفاكس 05.39.97.08.76 :

عبد اللطيف املعيطي

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بشفشاون
الهاتف 05.39.98.60.61 :
الفاكس 05.39.98.90.94 :
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دائرة محكمة االستئناف بسطات

زين العابدين الخلفي

عبد الهادي زوحل

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بسطات
الهاتف 05.23.40.32.86 :
الفاكس 05.23.40.32.26 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بسطات
الهاتف 05.23.40.36.21 :
الفاكس 05.23.72.04.20 :

محمد شعيب

عبد الرحيم ساوي

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بابن أحمد
الهاتف 05.23.40.75.99 :
الفاكس 05.23.40.81.74 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية ببرشيد
الهاتف 05.22.33.73.23 :
الفاكس 05.22.72.04.20 :
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دائرة محكمة االستئناف ببني مالل

مصطفى وهبي

أحمد مسموكي

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية ببني مالل
الهاتف 05.23.48.20.41 :
الفاكس 05.23.48.20.41 :

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف ببني مالل
الهاتف 05.23.48.23.41 :
الفاكس 05.23.48.20.38 :

شكيب الطيبي

محمد منير

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بالفقيه بن صالح
الهاتف 05.23.43.54.10 :
الفاكس 05.23.43.54.10 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بقصبة تادلة
الهاتف 05.23.41.81.33 :
الفاكس 05.23.44.79.88 :

عبد الحق اشرايكي

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بأزيالل
الهاتف 05.23.45.80.18 :
الفاكس 05.23.45.80.18 :
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دائرة محكمة االستئناف بخريبكة

ابراهيم زهير

عبد السالم أعدجو

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بخريبكة
الهاتف 05.23.56.22.39 :
الفاكس 05.23.56.18.35 :

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بخريبكة
الهاتف 05.23.56.29.05 :
الفاكس 05.23.56.17.55 :

عبد العزيزالبعلي

عبد املولى زهير

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بأبي الجعد
الهاتف 05.23.41.41.29 :
الفاكس 05.23.41.41.29 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بواد زم
الهاتف 05.23.41.62.05 :
الفاكس 05.23.41.66.21 :
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دائرة محكمة االستئناف بوجدة

أحمد أوشني

فيصل االدري�سي

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بوجدة
الهاتف 05.36.68.28.06 :
الفاكس 05.36.68.36.62 :

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بوجدة
الهاتف 05.36.68.38.23 :
الفاكس 05.36.69.08.31 :

حميد قري�شي

محمد عو

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية ببركان
الهاتف 05.36.61.30.38 :
الفاكس 05.36.61.26.34 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بفجيج  -بوعرفة
الهاتف 05.36.79.80.73 :
الفاكس 05.36.79.80.97 :

عبد الصمد االزمي االدري�سي

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بتاوريرت
الهاتف 05.36.69.96.07 :
الفاكس 05.36.69.96.07 :
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دائرة محكمة االستئناف بالناظور

محمد االدري�سي

عبد الحكيم العوفي

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بالناظور
الهاتف 05.36.60.60.87 :
الفاكس 05.36.60.54.62 :

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالناظور
الهاتف 05.36.60.67.52 :
الفاكس 05.36.33.14.05 :

دائرة محكمة االستئناف بالحسيمة

أحمد الزعالمي

محمد اقوير

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بالحسيمة
الهاتف 05.39.98.28.84 :
الفاكس 05.39.98.24.61 :

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالحسيمة
الهاتف 05.39.98.29.68 :
الفاكس 05.39.98.48.86 :
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دائرة محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء

عبد الحق العيا�سي

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف التجارية بالدارالبيضاء
الهاتف 05.22.37.98.75 :
الفاكس 05.22.37.98.75 :

العالية الهاشمي

وكيلة امللك لدى املحكمة االبتدائية التجارية بالدارالبيضاء
الهاتف 05.22.57.04.12 :
الفاكس 05.22.57.04.18 :

خديجة بلكوش

وكيلة امللك لدى املحكمة االبتدائية التجارية بالرباط
الهاتف 05.37.76.28.45 :
الفاكس 05.37.76.26.73 :
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دائرة محكمة االستئناف التجارية بفاس

منصب شاغر
أحمد الخالدي

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف التجارية بفاس
الهاتف 05.35.73.31.66 :
الفاكس 05.35.73.31.66 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية التجارية بفاس
الهاتف 05.35.73.33.19 :
الفاكس 05.35.73.33.08 :

عبد العزيزبنزيدة

رحمونة الزياني

وكيلة امللك لدى املحكمة االبتدائية التجارية بمكناس
الهاتف 05.35.52.13.47 :
الفاكس 05.35.52.13.47 :

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية التجارية بطنجة
الهاتف 05.39.93.24.54 :
الفاكس 05.39.93.24.54 :

فتيحة النجاري

وكيلة امللك لدى املحكمة االبتدائية التجارية بوجدة
الهاتف 05.36.70.58.40 :
الفاكس 05.36.70.58.40 :
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دائرة محكمة االستئناف التجارية بمراكش

محمد جعكيك

موالي أحمد جواي

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية التجارية بمراكش
الهاتف 05.24.43.74.82 :
الفاكس 05.24.43.74.82 :

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف التجارية بمراكش
الهاتف 05.24.43.74.91 :
الفاكس 05.24.43.74.91 :

الحسن بوسكري

وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية التجارية بأكادير
الهاتف 05.28.23.69.63 :
الفاكس 05.28.22.25.63 :

162

